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Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του ᾿21, 
μιας εξέγερσης και ενός αγώνα που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του σύγχρονου 
Ελληνικού κράτους, έχουν προγραμματιστεί ανά την Ελλάδα διάφορες δράσεις και 
εκδηλώσεις με στόχο την ιστορική αυτογνωσία και εθνική μνήμη. 

Στο κλίμα αυτών των επετειακών εκδηλώσεων κρίθηκε σκόπιμη και η παρουσίαση ενός 
άρθρου από το περιοδικό μας, που καταγράφει καταστάσεις και γεγονότα που 
διαδραματίστηκαν την περίοδο της τουρκοκρατίας, της εθνεγερσίας και των πρώτων 
μετεπαναστατικών χρόνων στην περιοχή μας. Το άρθρο αυτό είναι αποτέλεσμα 
συγκέντρωσης στοιχείων από δημοσιεύσεις καταξιωμένων επιστημόνων και ερευνητών, 
πολλές από τις οποίες βρίσκονται σε παλιότερα τεύχη, και στόχο έχει αυτά να 
αποτελέσουν αφορμή εθνικού αναστοχασμού ,αφού το ιστορικό παρελθόν αποτελεί πηγή 
έμπνευσης για το μέλλον. 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή επιχειρώντας μια σύντομη, 
επιγραμματική θα λέγαμε, επισκόπηση της ιστορικής διαδρομής της πόλης μας ώστε να 
γίνει κατανοητός ο ηγετικός ρόλος της στην ευρύτερη περιοχή για σχεδόν δύο χιλιάδες 
χρόνια, αδιάλειπτα, μέχρι την οθωμανική κυριαρχία. 

Η πόλη βρίσκεται σ΄ένα ύψωμα στις βόρειες απότομες πλαγιές της Οίτης, το οποίο 
οριοθετείται από χαράδρες ανατολικά και δυτικά, έναν απότομο γκρεμό νότια και μια 
ήπια πλαγιά βόρεια, μπροστά στην οποία απλώνεται κοιλάδα που τη διαρρέει ένας 
«θεός», ο Σπερχειός ποταμός. Μια τέτοια οχυρή θέση ήταν φυσικό να αποτελέσει επιλογή 
για την εγκατάσταση των πρώτων πολιτικά και κοινωνικά οργανωμένων ανθρώπινων 
ομάδων που εμφανίστηκαν στην περιοχή.  

Η ιστορία του πρώτου οικισμού χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η γνώση μας όμως 
ξεκινά από τον 5ο π.Χ αιώνα, όταν στην κοιλάδα εμφανίζεται και εγκαθίσταται ιδρύοντας 
πόλεις ένα περιπλανώμενο φύλο, γνωστό από τον Όμηρο λόγω της συμμετοχής του στην 
εκστρατεία εναντίον της Τροίας, οι Αινιάνες. Από το μυθιστόρημα «Αιθιοπικά» του 
Ηλιοδώρου πληροφορούμαστε: «Οἱ μέν Αἰνιάνες, ἔφη, Θετταλικῆς ἔστι μοίρας τό 
εὐγενέστατον καί ἀκριβῶς Ἑλληνικόν ἀφ᾽ Ἕλληνος τοῦ Δευκαλίωνος, μητρόπολιν δέ 
σεμνυνόμενον1 Ὑπάταν, ὡς μέν αὐτοί βούλονται ἀπό τοῦ [τῶν ἄλλων] ὑπατεύειν καί 
ἄρχειν ὠνομασμένην.» Υπερηφανεύονται, λοιπόν, σύμφωνα με τα παραπάνω οι Αινιάνες 
για τη μητρόπολή τους, η οποία εποπτεύει λόγω της θέσης της αλλά και άρχει των 
Αινιανικών πόλεων. Η θέση της Υπάτας των Αινιάνων, ή της Υπάτης κατά τον ομιλούντα 
την αττική διάλεκτο Αριστοτέλη, δεν είναι άλλη από αυτή που περιγράψαμε παραπάνω. 
Το 278 π.Χ μετά την κατάληψή της από τους Αιτωλούς γίνεται μέλος της «Αιτωλικής 
Συμπολιτείας» ενώ το227 π.Χ δέχεται επιδρομές από τους Γαλάτες. Από το 200- 168 π.Χ η 
πόλη αποτέλεσε μία από τις έδρες της «Αιτωλικής συμπολιτείας» και ενισχύθηκε η 
οχύρωσή της. Κατά τη ρωμαϊκή κατοχή, που ακολούθησε, η πόλη έχαιρε μιας ιδιαίτερης 
αίγλης σε ολόκληρη αυτοκρατορία λόγω της ενασχόλησης των γυναικών της με τη 
φαρμακεία. Με τον ερχομό της νέας θρησκείας, εδώ κηρύσσεται για πρώτη φορά από όλη 
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τη Θεσσαλία το Ευαγγέλιο και ιδρύεται η πρώτη επισκοπή από την άγιο Ηρωδίωνα, ο 
οποίος φτάνει στην πόλη λόγω της ύπαρξης ισχυρής εβραϊκής κοινότητας. Κατά τη 
βυζαντινή περίοδο συνεχίστηκε η ένδοξη ιστορία των αρχαίων Αινιάνων και σε ορισμένα 
σημεία αυτή ξεπεράστηκε σύμφωνα με το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο καθηγητής 
κ. Γόνης στο πόνημά του με τίτλο «Η Βυζαντινή Υπάτη» («ΥΠΑΤΗ» τεύχος 17-19). Εδώ να 
αναφέρουμε ότι επί Ιουστινιανού ενισχύθηκαν σημαντικά τα τείχη της πόλης, ενώ από τα 
μέσα του 9ου αιώνα η πόλη αναφέρεται ως «Νέαι Πάτραι». Στα τέλη του 13ουαιώνα 
καθίσταται πρωτεύουσα ενός κρατιδίου, που περιλάμβανε περιοχές της Στερεάς και 
ολόκληρη τη Θεσσαλία, γνωστού ως «δεσποτάτου της Μεγαλοβλαχίας». 

Στις αρχές του επόμενου αιώνα Καταλανοί μισθοφόροι, που ακολουθούσαν τους 
Φράγκους, επαναστατούν εναντίον τους, συγκρούονται και μετά από νικηφόρα σφοδρή 
μάχη επικρατούν και ιδρύουν το Δουκάτο Αθηνών και Νέων Πατρών. Η Υπάτη 
ισχυροποιείται με νέα έργα στο κάστρο της και συνεχίζει να παίζει σημαντικό διοικητικό 
ρόλο στην περιοχή για εβδομήντα περίπου χρόνια, μέχρι το1387 περίπου, οπότε πέφτει 
στα χέρια των Φλωρεντίνων. Σύμφωνα με την παράδοση τότε περίπου ιδρύθηκε το 
Μοναστήρι του Αγάθωνος, το οποίο διοικητικά υπαγόταν στη  Μητρόπολη των Νέων 
Πατρών (Υπάτης) και έμελλε να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη θρησκευτική, 
κοινωνική, μορφωτική, πολιτιστική αλλά και την οικονομική ζωή της πόλης και όλης της 
περιοχής. 

Εκείνα τα χρόνια όμως τουρκικά φύλα λυμαίνονταν τα εδάφη της ήδη αδύναμης 
βυζαντινής αυτοκρατορίας προκαλώντας διάφορες συγκρούσεις. Σε μία από αυτές, στο 
Κοσσυφοπέδιο, μεταξύ Σέρβων και Τούρκων σκοτώθηκαν ο αρχηγός των Σέρβων Λάζαρος 
και ο σουλτάνος Μουράτ Β΄. Τον Μουράτ Β΄ διαδέχθηκε ο Βαγιαζήτ Α΄, ο οποίος 
εκστράτευσε εναντίον της Ελλάδας και αφού κατέλαβε τη Θεσσαλία γίνεται κύριος και της 
περιοχής της Υπάτης το 1393.  

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 

Οι Οθωμανοί αφού κατέλαβαν την πόλη, τη μετονόμασαν σε Πατρατζίκ (Μικρή Πάτρα) 
και επισκεύασαν και ενίσχυσαν την οχύρωσή της. Σε κάθε οχυρή θέση που καταλάμβαναν, 
εντός των ακροπόλεων και των φρουρίων δεν επιτρεπόταν η κατοίκηση των Ελλήνων ούτε 
καν η διανυκτέρευση σ’ αυτά. Ενδεικτική της δυσπιστίας των Οθωμανών απέναντι στους 
ραγιάδες είναι η φράση «ποτέ πίστη στον άπιστο και ποτέ εξουσία σ’ αυτόν». Σ’ όλα τα 
φρούρια υπήρχαν στρατιωτικοί διοικητές ή φρούραρχοι (ζιντζιρταραγάδες), διορισμένοι 
από την  Πύλη έχοντας στην υπηρεσία τους εις μεν την Ασία τοπικά άτακτα στίφη, εις δε 
τις κτήσεις τους στην Ευρώπη και τα νησιά, Τουρκαλβανούς. 

Τότε, όπως αναφέρει ο Δημήτριος Αινιάν στο έργο του «Ἀναμνήσεις μιᾶς θερινῆς 
νυκτός ἐν Ὑπάτῃ», «Ἡ πόλις ἐκυριεύθη, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν κατοίκων αὐτῆς ὀλίγοι διεσώθησαν καί 
ἐτοποθετήθησαν εἰς τό ἀπέναντι κείμενον προάστειον, ὀνομαζόμενον Κοπάνου». Η 
συνοικία αυτή αναπτύχθηκε γύρω από την εκκλησία της Παναγίας του Κοπάνου. 
Πρόκειται για την παλιά εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, το «Σαραντάρι», όπως είναι 
γνωστό, όπου ενταφιάστηκε ο μητροπολίτης Νέων Πατρών Ιωσήφ(1650- 1655 μ.Χ), και η 
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οποία αναστηλώθηκε το 1890, καταστράφηκε από τους Γερμανούς, ξαναχτίστηκε μετά τη 
Γερμανική κατοχή και σήμερα λειτουργεί ως ξωκκλήσι στο γνωστό μας κατάφυτο ύψωμα. 
Κάποιες άλλες οικογένειες, κυρίως ευγενών, προβλέποντας ισχυρή παρουσία Τούρκων 
στην πόλη λόγω της θέσης της και κατ᾽ επέκταση του ρόλου της, για να αποφύγουν την 
καταδυνάστευση, κατευθύνθηκαν σε γειτονικές περιοχές. Μεταξύ αυτών ήταν και η 
οικογένεια Χατζή–Αναγνώστου Οικονόμου, γνωστή από την μετέπειτα σημαντική της 
παρουσία στην περιοχή, που εγκαταστάθηκε στο Μαυρίλο του Τυμφρηστού. 

Άμεση συνέπεια της οθωμανικής κατάκτησης ήταν η διακοπή κάθε οικονομικής 
δραστηριότητας. Οι επαγγελματίες εγκατέλειψαν τα εργαστήριά τους και η ύπαιθρος 
ερημώθηκε. Οι Οθωμανοί όμως, επειδή υπήρχε ανάγκη για επανεκκίνηση της οικονομίας 
και συγκεκριμένα είχαν ανάγκη από εργατικά χέρια, σταμάτησαν εν μέρει το βίαιο 
εξισλαμισμό και περιορίστηκαν σε ταπεινώσεις και καταπιέσεις, επιδεικνύοντας κάποια 
ανεκτικότητα έναντι των χριστιανών. Ακόμη εκμεταλλευόμενοι το μίσος των Ορθοδόξων 
προς τους Δυτικούς, παραχώρησαν προνόμια στην εκκλησία. Ενδεικτική είναι η στάση του 
ίδιου του Μωάμεθ Β΄ του Πορθητή, ο οποίος έχρισε το Γεννάδιο, γνωστό ανθενωτικό, ως 
οικουμενικό πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Άμεσο αποτέλεσμα αυτής της στάσης ήταν 
και η διατήρηση της Επισκοπής Νέων Πατρών με καθεδρικό ναό τον Άγιο Νικόλαο, στο 
δυτικό μέρος της πόλης, αφού ο ναός του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί 
από τους Καταλανούς ως έδρα του καθολικού επισκόπου τους, είχε μετατραπεί από τους 
Τούρκους σε τζαμί.  

Σύμφωνα με το οθωμανικό  διοικητικό σύστημα η πόλη έγινε έδρα καζά. Ο καζάς 
αποτελούνταν από ομάδες χωριών, τους ναχιγιέδες, και ο ίδιος αποτελούσε τμήμα μιας 
ευρύτερης περιφέρειας, του Σαντζακίου. Συγκεκριμένα, ο καζάς Πατρατζικίου υπαγόταν 
στο Σαντζάκι των Τρικάλων αρχικά και αργότερα της Ναυπάκτου, ενώ ο καζάς του 
Ζητουνίου (Λαμίας),του άλλου σημαντικού κέντρου της περιοχής Φθιώτιδας, υπαγόταν 
στο Σαντζάκι του Ευρίπου2. 

Κατά τους κανόνες  της Οθωμανικής διοίκησης, η Υπάτη (Πατρατζίκι) είχε διπλή 
διοίκηση: 

α. Την οθωμανική, που διοριζόταν από την κεντρική εξουσία (Υψηλή Πύλη) της 
Κωνσταντινούπολης, με πρώτο στην ιεραρχία το διοικητή του καζά, οποίος αρχικά 
ονομαζόταν σούμπασης κι αργότερα βοεβόδας. Ήταν ο ανώτερος πολιτικός και 
στρατιωτικός διοικητής της περιοχής, υπεύθυνος να εισπράττει τον κεφαλικό φόρο, 
διάφορους δασμούς, δικαστικά τέλη και να επιβάλλει την τάξη. Δεύτερος στην ιεραρχία 
ήταν ο καδής ή κατής, ο δικαστής της περιοχής, από την ονομασία του οποίου και η 
περιφέρεια ονομαζόταν Καδηλίκι. 

β. Τη χριστιανική, που εκλεγόταν μεν από την εγχώρια χριστιανική κοινότητα αλλά 
κατόπιν η εκλογή της επικυρωνόταν από την τουρκική αρχή και τελούσε υπό τον έλεγχο 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι αντιπρόσωποι της χριστιανικής  διοίκησης 

                                                 
2 Την Τουρκική διοίκηση παρουσιάζει ο Κων. Κοτσίλης, στο τεύχος αρ. 5 του περιοδικού  «Υπάτη» (Ιούνιος 

1981) με τίτλο «Η Τουρκική Διοίκηση και ο Καζάς  Πατρατζικίου (Επαρχία Υπάτης)» 
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ονομάζονταν άρχοντες ή προεστοί ή επίτροποι ή δημογέροντες και στα τούρκικα 
κοτζαμπάσηδες. Αυτοί ήταν υπεύθυνοι για την είσπραξη των φόρων υπέρ των Τούρκων 
και την επίλυση των διαφορών που προέκυπταν μεταξύ των Χριστιανών. 

Γνωστοί προεστοί της Υπάτης προέρχονταν από την οικογένεια των Χατζαίων, που η 
καταγωγή τους συνδέεται με τη μεγάλη βυζαντινή οικογένεια των Κατακαλώνων. 
Διαθέτοντας μια σεβαστή περιουσία και πλούσια εισοδήματα, αλλά συγχρόνως και 
μεγάλο κύρος, επιδόθηκαν σε ευεργεσίες με σκοπό να ανυψώσουν το μορφωτικό επίπεδο 
των συμπατριωτών τους και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους. Η πλούσια 
κοινωφελής δράση τους περιλάμβανε έργα ανάπλασης της περιοχής όπως λιθοστρώσεις, 
κατασκευή οδών, κτίσιμο γεφυριών αλλά και ανέγερση εκκλησιών. 

Ο δοκιμαζόμενος χριστιανικός λαός, που οι Οθωμανοί αποκαλούσαν ραγιάδες, δεν 
όριζε όχι μόνο την περιουσία του αλλά ούτε καν τη ίδια τη ζωή του, που ήταν βέβαια στα 
χέρια των κατακτητών. Σ᾽ αυτό συνηγορεί και η σημασία της λέξης «ραγιάς» που έχοντας 
αραβική προέλευση (raya) σημαίνει αγέλη, κοπάδι. Κατ’ επέκταση ραγιάδες ήταν το 
κοπάδι του σουλτάνου, στο οποίο συμπεριφερόταν αναλόγως. Ήταν υποχρεωμένοι να 
πληρώνουν πολλούς και δυσβάστακτους φόρους ανάμεσα στους οποίους υπήρχαν οι 
βασικοί φόροι της δεκάτης (το δικαίωμα του κατακτητή πάνω στο 1/10 της συγκομιδής) 
και της διακατοχής των ιδιοκτησιών. Κατέβαλαν όμως επιπλέον φόρους όπως 
οικογενειακόν, καταλυμάτων, επαρχιακών εξόδων, καφτανίων (τιμητικής στολής), 
καρφοπετάλων και άλλους έκτακτους, ανάλογα με τις ανάγκες των εκστρατειών που 
σχεδίαζε ο σουλτάνος.  

Υπήρχαν επιπλέον δύο ιδιαίτερα ατιμωτικοί φόροι, που απέβλεπαν στην οικονομική 
εξόντωση των υπόδουλων ώστε να τους εξαναγκάσουν να εξισλαμισθούν, μιας και αυτός 
ήταν ο μοναδικός τρόπος να αποφύγουν τον εξευτελισμό. Οι φόροι αυτοί ήταν ο 
«κεφαλικός» (harac) και ο «φόρος αίματος» (devşirme), γνωστός ως παιδομάζωμα. Το 
χαράτσι ήταν η αποζημίωση για την παραχώρηση του δικαιώματος να ζει κανείς και να 
λατρεύει το θεό του. Κάθε χριστιανός από το δωδέκατο έτος της ηλικίας του και μέχρι το 
θάνατό του όφειλε να εξαγοράζει κάθε χρόνο την άδεια αυτή. Πλήρωνε το φόρο και 
παραλάμβανε από τον εισπράκτορα την προσωπική του απόδειξη. Η απόδειξη ήταν 
χάρτινη είχε κάθε χρόνο διαφορετικό χρώμα, και έφερε το εξής κείμενο: «ο φέρων το 
παρόν έχει την άδεια να φέρει επί εν έτος την κεφαλήν επί των ώμων του». Το 
παιδομάζωμα ήταν πρακτική απαγωγής νέων αγοριών, με σκοπό τον εξισλαμισμό τους και 
την εκπαίδευσή τους ώστε να στελεχώσουν διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Κυρίως 
κατέληγαν στα τάγματα των γενιτσάρων ή υπηρετούσαν στο παλάτι του σουλτάνου. 

Οι γνώσεις μας γύρω από την πολιτική και κοινωνική κατάσταση στην 
προεπαναστατική Ελλάδα οφείλονται στις περιγραφές κάποιων περιηγητών που 
δημοσίευαν τις εντυπώσεις τους έχοντας δημιουργήσει μια ολόκληρη σχολή, αυτή που 
σήμερα ονομάζουμε περιηγητική λογοτεχνία. Θα αναφερθούμε σε δύο από αυτούς, έργα 
των οποίων έχουν παρουσιαστεί παλιότερα από τις σελίδες του περιοδικού μας και 
δίνουν εικόνες από τη ζωή τόσο της πόλης όσο και ολόκληρου του καζά Πατρατζικίου. 
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Ο πρώτος είναι ο Τούρκος Εβλιά Τσελεμπή, του οποίου το έργο παρουσιάστηκε στο 
τεύχος 4 του περιοδικού μας από τον Κώστα Κοτσίλη.με τον τίτλο «Με το φακό του Εβλιά 
Τσελεμπή». Επισκέφτηκε μεταξύ άλλων πόλεων και την Υπάτη το 1668, και την 
περιγράφει ως κόμβον καλοκτισμένον και περικαλλή μεταξύ των βουνών. Μας 
πληροφορεί ότι είναι έδρα κετχουδά κεχαγιά(διαχειριστή –επίτροπου), σερδάρη (αρχηγού 
των Γενιτσάρων), μουχτασίπ (αγρονόμου) και ενός παλιού γενίτσαρη τσαούση, 
απεσταλμένου από το οτζάκι (σόι) των γενιτσάρων να εισπράττει το φόρο του πρόβειου 
κρέατος για την πλατεία των γενιτσάρων στην Κωνσταντινούπολη. Για την καταβολή του 
ήταν εγγεγραμμένοι όλοι οι μουσουλμάνοι και οι άπιστοι ραγιάδες του καζά. Συνεχίζει 
λέγοντας ότι έχει οκτακόσια  περίπου σπίτια, λίθινα και κεραμοσκεπή με περιβόλια και 
αμπέλια. Συνολικά έχει πέντε μαχαλάδες, μιχράπια3 εντός της αγοράς, τζαμιά μεστσίτια4 
στους μαχαλάδες, μεντρεσέν,5 σχολείο, τεκέ6, χαμάμ και εκατό περίπου εμπορικά 
καταστήματα, χάνι και άλλα ιδρύματα. Όλα είναι κτίρια που υποδηλώνουν ευημερία και 
έχουν προσανατολισμό προς βορρά 

Δεύτερος είναι ο Γάλλος διπλωμάτης, περιηγητής και ιστοριογράφος Φραγκίσκος 
Κάρολος Ούγγος Λωράν ντε Πουκεβίλ (1770-1838).Περπάτησε κυριολεκτικά όλη σχεδόν 
την ηπειρωτική Ελλάδα παρατηρώντας και καταγράφοντας τα πάντα: διαμόρφωση του 
εδάφους, πανίδα και χλωρίδα, αγροτικές καλλιέργειες, εμπόριο, επαγγέλματα, αριθμητικό 
δυναμικό και εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού, ήθη και έθιμα των κατοίκων, ακόμη 
και αποστάσεις σε ώρες και λεπτά μεταξύ των διαφόρων οικισμών. Στο ογκωδέστατο και 
πολύτομο έργο του "Ταξίδι στην Ελλάδα" (1820), βρίσκουμε πολυτιμότατες πληροφορίες 
για την περιοχή του καζά Πατρατζικίου τις παραμονές της Εθνεγερσίας. Το ενδιαφέρον 
μας εστιάζεται στις «Υποσημειώσεις» του τέταρτου κεφαλαίου του δέκατου βιβλίου, όπου 
παρουσιάζεται το κτηματολόγιο του καζά Πατρατζικίου, το οποίο αποτελείται από 
τέσσερεις ομάδες χωριών (ναχιγιέδες). Μέσα στον πακτωλό των πληροφοριών του 
βιβλίου ενδέχεται να υπάρχουν υπερβολές και παρεκβάσεις, αποτελούν όμως τα 
μοναδικά απογραφικά στοιχεία της περιοχής που δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει. 

1. Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από 21 οικισμούς (πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά), 
με την ονομασία «ΒΛΑΧΟΧΩΡΙΑ». Μεγαλύτερη πόλη ήταν η Υπάτη με 1500 σπίτια. 
Σημαντική εδώ είναι η παρατήρηση ότι οι κάτοικοι ήταν κατά το ήμισυ Έλληνες-
Τούρκοι και 600 Εβραίοι. Την πληροφορία αυτή αξιοποίησε ο Ιωάννης Βορτσέλας, ο 
οποίος στο βιβλίο του «Φθιῶτις» αναφέρει ότι η Υπάτη περί το 1810 είχε 7500 
κατοίκους. Ο αριθμός αυτός προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των 
κατοικιών(1500) επί τον αριθμό των ατόμων που αναλογούσαν περίπου σε κάθε 
σπίτι(5). 

                                                 
3 μιχράπια:  προσκυνητάρια, ιερά 

4 μεστσίτια:  μικρά τζαμιά χωρίς μιναρέ 

5 μεντρεσές:  οθωμανικό ιεροσπουδαστήριο 

6  τεκές: τόπος συνάθροισης των δερβίσηδων, μουσουλμανικό μοναστήρι 
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2. Η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από 10 οικισμούς με την ονομασία «ΓΙΑΝΟΥΛΑΔΙ» 
Προφανώς πρόκειται για το σημερινό Λιανοκλάδι, που ήταν και η μεγαλύτερη πόλη 
του ναχιγιέ με 80 σπίτια.  
3. Η τρίτη ομάδα περιελάμβανε 18 οικισμούς, με την ονομασία «ΒΟΥΚΑΙΑ». 
Μεγαλύτερη πόλη του ναχιγιέ ήταν τα σημερινά Πουγκάκια με 80 σπίτια. 
4. Η τέταρτη ομάδα αποτελούνταν από 23 οικισμούς, με την ονομασία 
«ΠΟΛΙΤΟΧΩΡΙΑ». Μεγαλύτερη πόλη ήταν το Γιαννούτσι, η σημερινή Παλαιά 
Γιαννιτσού, με 300 σπίτια.  

ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Στις ορεινές, δασώδεις και δυσπρόσιτες περιοχές της Βαλκανικής χερσονήσου υπήρχε 
μια δυσκολία μόνιμης παρουσίας τουρκικών δυνάμεων και επιπλέον ήταν περιοχές 
μειωμένου φορολογικού ενδιαφέροντος. Για το λόγο αυτό η φύλαξη και η τήρηση της 
τάξης σ΄ αυτές τις περιοχές ανατέθηκε σε ένοπλους Χριστιανούς, οι οποίοι όμως δεν 
έθεταν σε αμφισβήτηση την οθωμανική κυριαρχία και συντηρούνταν από τη φορολογία 
των ραγιάδων της περιοχής. Έτσι προέκυψαν τα γνωστά αρματολίκια, πολλά εκ των 
οποίων είχαν τεράστια γεωγραφική έκταση. Ο θεσμός των αρματολικιών προϋπήρχε αλλά 
αναδιοργανώθηκε συστηματικότερα τον 16ο αιώνα, την περίοδο του Σουλεϊμάν του 
Μεγαλοπρεπούς. Αρχικά δημιουργήθηκαν δεκαεφτά αρματολίκια, όλα στην κεντρική 
ορεινή Ελλάδα, την ορεινή Θεσσαλία και ορισμένα στη Μακεδονία, ανάμεσά τους και το 
αρματολίκι του Πατρατζικίου. 

Οι υπόδουλοι ραγιάδες ζώντας κάτω από άθλιες συνθήκες κατόρθωσαν να επιβιώσουν 
με το όραμα μιας εξέγερσης, που θα έβαζε τέλος στην καταπίεση που υφίσταντο από την 
κάθε μορφή εξουσίας που επέβαλε ο οθωμανικός ζυγός. Το όραμα αυτό επιχείρησαν 
πολλές φορές να το κάνουν πράξη εκμεταλλευόμενοι διεθνείς συγκυρίες και αφορμές. 
Συγκεκριμένα στα 1687, όταν οι Ενετοί του Μοροζίνη κατέλαβαν την Πελοπόννησο, οι 
αρματολοί Σπανός του Πατρατζικίου και Κούρμας της Παρνασσίδος ξεσήκωσαν τους 
κατοίκους των αρματολικιών τους κατά των Τούρκων και βοήθησαν τους Ενετούς να 
καταλάβουν τη Ναύπακτο.  

Σημαντικότερες όμως ήταν οι εξεγέρσεις που σημειώθηκαν σε διάφορα μέρη της 
νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και 
κυρίως την Πελοπόννησο, κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου (1768-74) με 
συνέπειες για τους εξεγερθέντες τουλάχιστον οδυνηρές. Τα γεγονότα είναι γνωστά ως 
«Ορλωφικά» και οφείλουν την ονομασία τους στους υποκινητές αυτής της επανάστασης 
των Ελλήνων, τους Ρώσους αξιωματούχους αδελφούς Ορλώφ.  

Με όλα αυτά οι υπόδουλοι χριστιανοί όλο και πιο πολύ συνειδητοποιούσαν ότι η 
απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό δεν ήταν δυνατόν να στηριχθεί ούτε σε 
εξωτερικές δυνάμεις ούτε στην εκμετάλλευση κάποιων ευνοϊκών συνθηκών, αλλά ήταν 
απαραίτητη σωστή οργάνωση και προετοιμασία. Οι σκέψεις αυτές οδήγησαν το 1814 
τρεις πατριώτες στην ίδρυση ενός μυστικού επαναστατικού μηχανισμού, της Φιλικής 
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Εταιρείας, στην Οδησσό της Ρωσίας, που γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλες τις περιοχές της 
οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου ζούσαν Έλληνες.  

Οι σχέσεις μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών σε όλη τη διάρκεια του οθωμανικού 
ζυγού παρουσίαζαν διακυμάνσεις με αποτέλεσμα κατά καιρούς να εκτρέπονται με 
διάφορες αφορμές καταλήγοντας σε φρικτά γεγονότα. Ένα τέτοιο γεγονός είναι η σφαγή 
του Γρηγορίου, Επισκόπου Νέων Πατρών, το 1711 από αλλόφρονες μουσουλμάνους την 
παραμονή του Ακαθίστου Ύμνου την ώρα που λειτουργούσε στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Νικολάου, μπροστά στην Αγία Τράπεζα παρουσία του ποιμνίου του. Αντίθετα, το 1721 στο 
διάδοχό του Νικηφόρο επιτράπηκε  να ξαναχτίσει το παλιό σπίτι της μητρόπολης και να 
επισκευάσει το ταβάνι της εκκλησίας.  

Το διάστημα αυτό στο γειτονικό μοναστήρι λειτουργούσε η περίφημη Σχολή Αγάθωνος. 
Σε αυτή δίδαξαν επιφανείς λόγιοι και μορφωμένοι μοναχοί, σε μοναχούς, ιερείς αλλά και 
κατοίκους της περιοχής. Στα μέσα του 18ου αιώνα, μεγάλος σεισμός που σημειώθηκε στην 
περιοχή προκάλεσε την κατάρρευση σημαντικού τμήματος του ναού της Μονής και 
καταστράφηκαν πολλά από τα κελιά της. Ο Δημάκης Χατζή-Αναγνώστου Οικονόμου από 
το Μαυρίλο, ο οποίος ήταν προεστός της επαρχίας Πατρατζικίου και μυημένος στη Φιλική 
Εταιρεία, ενίσχυσε οικονομικά την ανοικοδόμηση του μοναστηριού αφού πρώτα 
εξασφάλισε την έκδοση ειδικής άδειας από την Υψηλή Πύλη. Στο παρεκκλήσι του Αγίου 
Χαραλάμπους, προς ένδειξη ευγνωμοσύνης οι μοναχοί απεικόνισαν σε τοιχογραφία το 
Δημάκη να κρατά το ομοίωμα της εκκλησίας με την επιγραφή «ΑΡΧΩΝ ΔΗΜΑΚΗΣ». Το 
πρόσωπό του, όπως επίσης και η ένδειξη «νέος κτίτορας» καταστράφηκαν από τους 
οπλαρχηγούς Κοντογιανναίους, οι οποίοι τα έξυσαν με μαχαιριές, λόγω της έχθρας που 
έτρεφαν εναντίον της οικογένειας των Χατζαίων. Η εικόνα αποκαταστάθηκε στα νεότερα 
χρόνια από τον Υπαταίο καταξιωμένο ζωγράφο Άλκη Κεραμίδα. 

Ταυτόχρονα με την ανοικοδόμηση της Μονής, το 1806 στην Υπάτη, με γενναία 
χρηματοδότηση του Δημάκη ανακατασκευάστηκε εκ θεμελίων ο ναός του Αγίου 
Νικολάου, χωρίς βέβαια να λείπουν κάποιες βίαιες αντιδράσεις φανατικών 
μουσουλμάνων. Μέσα σ΄ αυτό το κλίμα ο Δημάκης κατάφερε επίσης να μεταφέρει τη 
σχολή της Αγάθωνης στην Υπάτη, όπου γνώρισε μεγάλη ακμή. Σ΄ αυτήν κάλεσε να διδάξει 
το Ζαχαρία Αινιάνα, επίσης από το Μαυρίλο, ο οποίος άλλαξε το πραγματικό του όνομα, 
που ήταν Αναγνώστου ή Αναγνωστόπουλος, ορμώμενος από ένα πνεύμα αρχαιολατρείας 
που επικρατούσε εκείνη την εποχή. Ήταν γνωστός λόγιος και ιερέας, πατέρας του 
Γεωργίου, του Χριστόδουλου και του Δημητρίου, τριών  μεγάλων πνευματικών 
προσωπικοτήτων της Φθιώτιδας, αλλά και ανδρών με μεγάλη δράση κατά την 
επανάσταση και τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Μετά την αναχώρηση του Ζαχαρία 
Αινιάνα για την Κωνσταντινούπολη, η Σχολή άρχισε να παρακμάζει. 

Σταδιακά οι χριστιανοί της πόλης, που λόγω της οθωμανικής κυριαρχίας την είχαν 
εγκαταλείψει, επιστρέφουν και εγκαθίστανται και στις τρεις συνοικίες της, την 
Κουρναρίτσα, στα νότια της πόλης, την συνοικία του Βαρουσίου, στα βορειοανατολικά και 
την συνοικία του Μεσαλά, στα βορειοδυτικά, στην οποία αξίζει να σημειωθεί ότι ζούσε ο 
εβραϊκός πληθυσμός της πόλης. 
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Στην Υπάτη τις παραμονές της επανάστασης στρατιωτικός διοικητής ήταν ο 
Τουρκαλβανός Τελεχά Φέζος, άνδρας τερατώδης, μεγαλόσωμος, μεγαλοκέφαλος και 
χοντρόφωνος, «ἀλλά ὅσο μεγαλοκέφαλος ὑλικῶς τόσο διεκρίνετο στενοκέφαλος 
διανοητικῶς» κατά το Φιλήμονα. Ήταν συγγενής του Αλή πασά και είχε τοποθετηθεί από 
τον ίδιο στη θέση αυτή. Για να γίνει αυτό κατανοητό πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι η 
περιοχή της Στερεάς από το 1803 μέχρι τις παραμονές της επανάστασης βρισκόταν υπό τη 
δικαιοδοσία του Αλή-πασά, ο οποίος είχε δημιουργήσει στα δυτικά Βαλκάνια ένα σχεδόν 
αυτόνομο κράτος χρησιμοποιώντας τακτικές αλληλοεξόντωσης μεταξύ χριστιανών και 
μουσουλμάνων. 

Την ίδια εποχή το αρματολίκι του Πατρατζικίου κατείχαν οι Κοντογιανναίοι. Γενάρχης 
της μεγάλης οικογένειας των Κοντογιανναίων ήταν ο Γιάννος, που καταγόταν από την 
περιοχή του Βάλτου. Τον διαδέχτηκε ο γιος του Μήτσος που κατάφερε να διατηρήσει το 
αρματολίκι παρά τους διωγμούς του Αλή πασά, ο οποίος επιδιώκοντας τον πλήρη έλεγχο 
των αρματολικιών στις περιοχές της δικαιοδοσίας του έστειλε για το σκοπό αυτό το 1804 
το δερβέναγα Γιουσούφ Αράπη. Θύμα αυτών των διωγμών υπήρξε ο αδερφός του 
Μήτσου, Κωνσταντής Κοντογιάννης (πρωτότοκος γιος του Γιάννου), ο θάνατος του οποίου 
αποτέλεσε αφορμή για σύγκρουση μεταξύ των οικογενειών των Χατζαίων και των 
Κοντογιανναίων με αποκορύφωμα τα τραγικά γεγονότα του Μαυρίλου το 1820. Μεταξύ 
αρματολών και προκρίτων υπήρχε πάντα μια αντιπαλότητα ιδιαίτερα στη Στερεά για τον 
έλεγχο των κοινοτήτων και των οικονομικών λειτουργιών τους, η οποία πολλές φορές 
οδηγούσε σε βίαια επεισόδια. Συγκεκριμένα, οι Κοντογιανναίοι αποδίδοντας το θάνατο 
του Κωνσταντή σε προδοσία των Χατζαίων, στην πραγματικότητα όμως επιδιώκοντας να 
σφετερισθούν την περιουσία και την εξουσία τους, με επικεφαλής το Σπύρο κατέσφαξαν 
μέσα στο σπίτι των Χατζαίων τον επιφανέστερο της οικογένειας Δημάκη, τα τέσσερα 
αδέρφια του, τη γυναίκα του και τα αρσενικά παιδιά της οικογένειας εκτός από δύο, που 
έτυχε να απουσιάζουν εκείνη τη φρικτή νύχτα από το σπίτι. Οι δύο νέοι που επέζησαν από 
την άγρια σφαγή ήταν ο Δημήτριος και ο Ιωάννης, που επειδή ήταν οι μικρότεροι της 
γενιάς των Χατζαίων, πήραν το όνομα «Χατζίσκοι» (Χατζίσκος = μικρός Χατζής)7. Πήραν 
μέρος στην επανάσταση, ο Δημήτριος μάλιστα είχε συνεχή σχεδόν παρουσία στην 
πολιτική σκηνή της χώρας μέχρι το 1871 διατελώντας αρχικά βουλευτής Φθιώτιδας και 
τελευταία για δύο μήνες πρόεδρος της Βουλής8. 

Επόμενος προεστός της Υπάτης ήταν ο Τσιριμώκος από το Μαυρίλο, τον οποίο 
διαδέχτηκε ο Γεώργιος Αινιάν. Ο Γεώργιος φτάνει από την Κωνσταντινούπολη το 1820 ως 

                                                 
7 Τη σφαγή πληροφορήθηκε ο Ιωάννης Φραγκίστας, αρματολός στην περιοχή της Ρεντίνας, ο οποίος έφτασε 

στο Μαυρίλο και αντικρίζοντας τα πτώματα διαπληκτίσθηκε με το Σπύρο λέγοντάς του «Του διαβόλου το 

ρωμαίικο θα φκειάσωμε». Ο ίδιος διέσωσε και τα δύο παιδιά που επέζησαν οδηγώντας τα στον προεστό των 

Αγράφων Τσολάκογλου. 
8 Συλλογικό έργο. Πρόεδροι της Βουλής, Γερουσίας και Εθνοσυνελεύσεων 1821-2008 / Συλλογικό έργο, 

Αντώνης Μακρυδημήτρης, Γιάννης Κωστής, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Μαρία - Ηλιάνα Πραβίτα, 

Παναγιώτης Σαβοριανάκης · επιμέλεια Αντώνης Μακρυδημήτρης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Ίδρυμα της Βουλής των 

Ελλήνων, 2009 (βλ. σελ. 117-120)  
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απεσταλμένος της Φιλικής Εταιρείας, στην οποία είχε μυηθεί το 1818 από το Δικαίο ( 
Παπαφλέσσα),ενώ ο αδερφός του Χριστόδουλος από τον Αναγνωσταρά. Ο πατέρας τους, 
παρότι το σπίτι του στην Κωνσταντινούπολη ήταν κέντρο συνάντησης των Φιλικών, δεν 
έγινε μέλος της εταιρείας γιατί λόγω της ιεροσύνης του αρνιόταν να υποβληθεί σε όρκο. Ο 
Αινιάν πριν έρθει, για να έχει πολιτική ισχύ και να ενεργεί χωρίς να κινεί τις υποψίες των 
Τούρκων στον τόπο που θα έφτανε, έπεισε τον Κ. Μουρούζη, ο οποίος ήταν διερμηνέας 
της Πύλης, να ζητήσει από τις τουρκικές αρχές την αποστολή κάποιου για τον οικονομικό 
έλεγχο του προεστού της περιοχής του Πατρατζικίου. Μετά την αποδοχή του αιτήματός 
του ο Γ. Αινιάν στέλνεται με φιρμάνι της Πύλης στην περιοχή για το ρόλο αυτό. Ο τότε 
προεστός της περιοχής Κ. Τσιριμώκος για να αποφύγει τον έλεγχο και την τυχόν 
αποκάλυψη οικονομικών ατασθαλιών παραιτείται με αντάλλαγμα την απαλλαγή του από 
κάθε επίπτωση που θα είχε αυτός ο έλεγχος και στη θέση του εκλέγεται ο Αινιάν. Εκείνος 
μετά την εκλογή του ως πρώτο του μέλημα έθεσε την αρμονική συμβίωση χριστιανών και 
μουσουλμάνων, πράγμα που πέτυχε καθότι αυτή την περίοδο και οι δύο αυτές φυλές 
είχαν να αντιμετωπίσουν έναν κοινό εχθρό, τους Αλβανούς, οι οποίοι καρπώνονταν τους 
φόρους και καταπίεζαν τον πληθυσμό. 

Εντωμεταξύ, ο Οθωμανός διοικητής της περιοχής, Καραοσμάνογλου, o oποίος 
αντιμετώπιζε υποτιμητικά τον Αινιάνα, απαίτησε από αυτόν χρηματικό ποσό για έξοδα της 
υπηρεσίας του. Εκείνος αρνήθηκε προβάλλοντας το επιχείρημα ότι οι κάτοικοι αδυνατούν 
να ανταποκριθούν σ᾽ αυτή την απαίτηση λόγω των πολλών εξόδων τους για την 
συντήρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Ο Καραοσμάνογλου, ο οποίος δεν ήταν 
συνηθισμένος σε τέτοιες αντιδράσεις, δυσαρεστήθηκε από τη στάση του προεστού και 
έκτοτε επεδίωκε την απομάκρυνσή του. Η αφορμή δόθηκε μετά την είδηση ότι ο Αινιάν 
έχει επαφές με την Φιλική Εταιρεία, που έφθασε στον Καραοσμάνογλου από κάποιον 
Τσολάκογλου, που καταγόταν από τη Ρεντίνα και ζούσε στην Κωνσταντινούπολη. Ο 
Τσολάκογλου ήταν γιος ενός πρώην προεστού των Αγράφων, ο οποίος είχε χάσει τη θέση 
του όταν η περιοχή βρέθηκε υπό τον έλεγχο του Αλή πασά. Λόγω λοιπόν προσωπικών 
επιδιώξεων αξιοποίησε τις πληροφορίες που είχε από το γιο του και τον κατέδωσε στους 
Οθωμανούς. Αυτό είχε ως συνέπεια τη σύλληψη και φυλάκιση του Αινιάνα, ο οποίος όμως 
κατάφερε να αποδράσει και μετά από σύντομη περιπέτεια ήρθε σε επαφή με τον ήδη 
μυημένο στη Φιλική Εταιρεία Μήτσο Κοντογιάννη, ο οποίος ήταν στρατοπεδευμένος στη 
μονή Αγάθωνος. Κατά την Τουρκοκρατία και την επανάσταση το μοναστήρι υπήρξε λημέρι 
πολλών γνωστών καπεταναίων της περιοχής αρχίζοντας από τον πρώτο αρματολό του 
Πατρατζικίου, το Σπανό μέχρι τους τελευταίους, τους Κοντογιανναίους. Οι μοναχοί 
φιλοξενούσαν απλόχερα τους αρματολούς προσφέροντάς τους τρόφιμα και στέγη και 
πολλές φορές τους ενίσχυαν οικονομικά για την αγορά όπλων και πολεμοφοδίων. Ο 
Μακρυγιάννης στα «Απομνημονεύματά» του γράφει σχετικά με το ρόλο των μοναστηριών 
εκείνη την περίοδο «εκεί ήταν οι τζεμπιχανέδες9 μας κι όλα τα αναγκαία του πολέμου·οτ’ 
ήταν παράμερον και μυστήριον απ’ τους Τούρκους» 

                                                 
9 Τζεμπιχανέδες: αποθήκες πολεμοφοδίων 
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Ο Μήτσος Κοντογιάννης είχε μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία από τον επίσκοπο Σαλώνων 
Ησαΐα, ο οποίος ήταν σημαντικό μέλος της, που έφτασε μάλιστα στο βαθμό του 
«ποιμένα», και ανέλαβε την προετοιμασία της επανάστασης στην επαρχία των Σαλώνων. 
Ο επίσκοπος ανταποκρινόμενος επάξια στο ρόλο του κατόρθωσε να συγκεντρώσει πολλά 
χρήματα με διάφορους τρόπους. Με αυτά αγόρασε πυρομαχικά και όπλα από το 
εξωτερικό, που μετέφερε με Γαλαξειδιώτικα και Υδραίικα καράβια στη Σκάλα των 
Σαλώνων, τη σημερινή Ιτέα, δημιουργώντας μια τεράστια αποθήκη με καριοφίλια, 
φυσέκια, πιστόλες, γιαταγάνια, πάλες, παλάσκες και βόλια. Όλα αυτά, μαζί με το βαρύ 
οπλισμό, που νόμιμα κατείχαν οι Γαλαξειδιώτες για την ασφάλεια των πλοίων τους από 
τον κίνδυνο των πειρατών, αποτέλεσαν τις κύριες πηγές τροφοδοσίας των οπλαρχηγών 
ολόκληρης της Ανατολικής Στερεάς για τις ανάγκες του αγώνα. Ενδεικτική είναι η 
αναφορά σε επιστολή του Οδυσσέα Ανδρούτσου προς τους Γαλαξειδιώτες: «... Τή 
μπαρούτη καί τά βόλια τά έλαβα καί τά εμοίρασα. Να μέ οικονομήσετε καί στουρνάρια καί 
αν σας περισσεύη καί άλλη μπαρούτη νά μου στείλετε, γιατί θά τήν δώσω στούς 
Πατρατσικιώτας..» 

Ανάλογες προετοιμασίες πραγματοποιούνταν και στην Πελοπόννησο και όπως ήταν 
φυσικό αυτές κίνησαν τις υποψίες των Τούρκων. Για να εξακριβωθεί λοιπόν αν ευσταθούν 
οι φήμες για σχεδιαζόμενη επανάσταση των Ρωμιών, ο σουλτάνος τοποθέτησε, το 
Νοέμβριο του 1820, πασά στην Τριπολιτσά το Μεχμέτ Χουρσήτ, έναν επικίνδυνο αρχηγό, 
ο οποίος είχε ξαναχρησιμοποιηθεί για την καταστολή και άλλων κινημάτων σε ολόκληρη 
την αυτοκρατορία. Εκείνος, αφού πείστηκε για τις προθέσεις των ραγιάδων, διαβίβασε τις 
καθησυχαστικές του πληροφορίες στην Πύλη και αναχώρησε τον Ιανουάριο του 1821 για 
τα Γιάννενα, προκειμένου να καταστείλει την ανταρσία του Αλή πασά. Το γεγονός αυτό 
δημιούργησε ένα ευνοϊκό κλίμα για την έναρξη της επανάστασης στην Πελοπόννησο, ενώ 
δυσχέρανε τις ήδη δύσκολες συνθήκες στη Στερεά, που δημιουργούσαν τα ισχυρά 
στρατιωτικά κέντρα των Τούρκων στο Ζητούνι, τα Τρίκαλα και τη Λάρισα. 

Επιπλέον στη Στερεά δεν είχε αναπτυχθεί ισχυρό κοινοτικό σύστημα, και επομένως οι 
πρόκριτοι δεν είχαν διοικητικά προνόμια που θα τους καθιστούσαν ισχυρούς, σε αντίθεση 
με τους Πελοποννήσιους. Οι δυσμενείς αυτές συνθήκες όμως αντισταθμίζονταν από τα 
πολλά λημέρια (στρατόπεδα) των αρματολών στις ορεινές περιοχές και τα στενά 
περάσματα που κυριαρχούν στο γεωγραφικό ανάγλυφο της Ρούμελης. Ειδικά στην 
Ανατολική Στερεά εκτός από τα παραδοσιακά αρματολίκια, όπως αυτό του Πατρατζικίου, 
ο Αλή πασάς είχε δημιουργήσει και άλλα, σε σημείο πολλοί ιστορικοί να χαρακτηρίζουν 
την Ανατολική Στερεά ένα μεγάλο στρατόπεδο. Ενδεικτικό είναι ότι μόνο στην Οίτη 
υπήρχαν δύο τέτοια λημέρια, ένα στην μονή Αγάθωνος με επικεφαλής τον Κοντογιάννη 
και ένα στο Μακρυκάμπι υπό το Σκαλτσά Δήμο (Σκαλτσοδήμο),ο οποίος καταγόταν από 
την Αρτοτίνα και κατείχε το αρματολίκι του Λιδωρικίου με εντολή του Αλή πασά, στη 
«σχολή» του οποίου είχε μαθητεύσει. Στο στρατόπεδο του Σκαλτσά κατέφυγε και ο Διάκος 
όταν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου και έγινε ένα 
από τα πρωτοπαλίκαρά του. Την ίδια εποχή, σύμφωνα με αναφορά του Ανδρέα 
Καρκαβίτσα, στο έργο του «Περί Αθανασίου Διάκου», οι Τούρκοι συνέλαβαν τον πατέρα 
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και τον αδελφό του Διάκου, Αποστόλη, που ήταν ποιμένες, γιατί είχαν προσφέρει φαγητό 
σε κλέφτες της περιοχής και τους μετέφεραν στο Πατρατζίκι. Εκεί το ίδιο βράδυ τους 
εκτέλεσαν, γεγονός που αύξησε το μένος του κατά των Τούρκων. Ο ίδιος υπηρέτησε και 
στο στρατό του Αλή πασά ως πρωτοπαλίκαρο του Οδυσσέα Ανδρούτσου, τον οποίο 
ακολούθησε στο αρματολίκι της Λειβαδιάς, όταν αυτό του ανατέθηκε από τον Αλή. 
Επομένως η Στερεά Ελλάδα τις παραμονές της επανάστασης διέθετε έναν ολιγάριθμο μεν 
ετοιμοπόλεμο όμως στρατό και οι αρχηγοί του, που οι περισσότεροι ήταν μυημένοι στη 
Φιλική εταιρεία, είχαν περάσει (εκπαιδευθεί), όπως και πολλά από τα παλικάρια τους, 
είτε από τα παραδοσιακά στρατόπεδα των αρματολών, είτε από την αυλή του Αλή πασά. 
Ένα άλλο «πολεμικό σχολείο» ήταν και τα Επτάνησα, όπου οι κατά καιρούς Γάλλοι ή 
Άγγλοι κατακτητές χρησιμοποιούσαν κυρίως Έλληνες για την οργάνωση του μισθοφορικού 
τους στρατού.  

Η Φιλική Εταιρεία εν τω μεταξύ έχει γιγαντωθεί, ο πατριωτικός ενθουσιασμός και το 
επαναστατικό φρόνημα του λαού έχει ενισχυθεί και όλοι περίμεναν το σύνθημα για την 
έναρξη του ξεσηκωμού. Αυτή τη χρονική στιγμή χρειαζόταν ένας επιφανής και άξιος 
αρχηγός. Οι φιλικοί μετά την απόρριψη από τον Ιωάννη Καποδίστρια της αρχηγίας της 
επανάστασης, στρέφονται αμέσως στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο οποίος είχε αναλάβει την 
αρχηγία της Εταιρείας από τον Απρίλιο του 1820. Μετά την αποδοχή του και την 
κατάστρωση σχεδίου υλοποίησης της επανάστασης, αποφασίζεται μια εξέγερση στον 
ευρύτερο Βαλκανικό χώρο, αλλά τελικά αυτή πραγματοποιήθηκε μόνο στη Μολδοβλαχία, 
και την Ελλάδα, σε δυο δηλαδή περιοχές απομακρυσμένες η μία από την άλλη. Ο 
Αλέξανδρος επέλεξε να ηγηθεί αυτής στη Μολδοβλαχία, ενώ στη Ελλάδα έστειλε ως 
πληρεξούσιο τον αδελφό του Δημήτριο, και η μεν επανάσταση στην Μολδοβλαχία 
απέτυχε, η δε επανάσταση στην Ελλάδα μπόρεσε μετά από δραματικά γεγονότα αλλά και 
επιτυχίες και θριάμβους να επικρατήσει. 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Με παρότρυνση του Υψηλάντη οργανώνεται στην αγγλοκρατούμενη Λευκάδα από τους 
εκεί φιλικούς στις 30 Ιανουαρίου 1821 σύσκεψη των οπλαρχηγών της Στερεάς για την 
έναρξη της επανάστασης. Πήραν μέρος οι Ανδρούτσος, Πανουργιάς, Δ. Κοντογιάννης Γ. 
Καραϊσκάκης και άλλοι από τη Δυτική Στερεά. Όπως μας πληροφορεί ο ποιητής και 
νομικός Ιωάννης Ζαμπέλιος, στο σπίτι του οποίου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, στο 
«Σημειωματάριο ενός Φιλικού», εκεί ορίστηκε η 25η Μαρτίου ως ημέρα έναρξης του 
Αγώνα, ώστε να ξεσηκωθούν όλοι οι Έλληνες μαζί. Ανακοινώθηκε ακόμα μήνυμα των 
Πελοποννησίων, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει ανάλογη σύσκεψη στη Βοστίτσα 
(Αίγιο), να καταλάβουν οι οπλαρχηγοί της Στερεάς τις διαβάσεις, ώστε να μη φτάσει στην 
Πελοπόννησο τουρκικός στρατός. Η εξέγερση στην Ανατολική Στερεά ανατέθηκε στους 
Οδυσσέα Ανδρούτσο και Πανουργιά. Με το τέλος της σύσκεψης ο Πανουργιάς έφυγε για 
την Ανατολική Στερεά και άρχισε να ετοιμάζει την εξέγερση. Στις 11 Μαρτίου επέστρεψε 
από την Κωνσταντινούπολη και ο δεσπότης των Σαλώνων Ησαΐας μεταφέροντας το 
μήνυμα τον φιλικών για την επικείμενη επανάσταση. 
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Στις 24 Μαρτίου 1821 στο Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία, έξω από τα Σάλωνα, ο 
σεβάσμιος δεσπότης με το γέρο Πανουργιά κήρυξαν τον Πόλεμο για την Ανεξαρτησία των 
Ελλήνων. Στις 27 Μαρτίου απελευθερώθηκαν τα Σάλωνα και έγιναν η πρώτη ελεύθερη 
πόλη της Στερεάς. Ακολούθησε πολιορκία του κάστρου της και στις 10 Απριλίου έγινε το 
πρώτο κάστρο που καταλήφθηκε σε ολόκληρη την επαναστατημένη Ελλάδα. Στη συνέχεια 
απελευθερώθηκαν το Λιδωρίκι, η Λειβαδιά η Θήβα, και το Ταλάντι (Αταλάντη). Έτσι στις 
αρχές Απριλίου όλη η Βοιωτία και η Φωκίδα είχαν περάσει στα χέρια των Ελλήνων. 
Επόμενη κίνηση των επαναστατών ήταν η συγκρότηση τριμελούς διοικητικής επιτροπής, 
ενώ αρχηγός των όπλων (κολονέλο) διορίστηκε ο Διάκος. Στην περιοχή της Φθιώτιδας ο 
έμπειροπόλεμος Δυοβουνιώτης με τη βοήθεια του Κομνά Τράκα και του Διάκου, αφού 
πολιόρκησαν το ισχυρό κάστρο της Μπουδουνίτσας (Μενδενίτσας), την κατέλαβαν. Πριν 
από την παράδοση του κάστρου, ο Διάκος προβλέποντας ότι σύντομα θα εμφανιστούν 
τούρκικες στρατιές από τη μεριά του Ζητουνίου κινήθηκε προς τη στενή διάβαση του 
Σπερχειού, που οδηγούσε προς τις Θερμοπύλες για την οργάνωση της αντιμετώπισής 
τους. 

Ο Χουρσήτ πασάς εντωμεταξύ μαθαίνοντας στα Γιάννενα, όπου βρισκόταν, τις πρώτες 
πολεμικές επιχειρήσεις των επαναστατών στην Πελοπόννησο και αδυνατώντας ο ίδιος να 
εκστρατεύσει, διέταξε τους Κιοσέ Μεχμέτ και Ομέρ Βρυώνη να αναλάβουν την καταστολή 
της επανάστασης, οι οποίοι κατά την κάθοδό τους έπρεπε να καταπνίξουν και κάθε εστία 
εξέγερσης που συναντούσαν.  

Φτάνοντας στην κοιλάδα του Σπερχειού, οι Διάκος και Δυοβουνιώτης στο πλαίσιο της 
πραγματοποίησης του σχεδίου τους, έκριναν αναγκαία τη συνεννόηση με το Μήτσο 
Κοντογιάννη, που κρατούσε το αρματολίκι του Πατρατζικίου, πριν σχεδιάσουν την 
αντιμετώπιση των Τούρκων του Ζητουνίου, οι οποίοι ήδη ενισχύονταν από τούρκικα 
σώματα της Θεσσαλίας, που κατέφθαναν διαρκώς. Για να δοκιμάσουν μάλιστα τη δύναμή 
τους, έστειλαν ένα σώμα μέχρι το χωριό Καλύβια, όπου τους επιτέθηκαν οι Τούρκοι, πεζοί 
και ιππικό ταυτόχρονα. Στη συμπλοκή που ακολούθησε, η υπεροχή του ιππικού ανάγκασε 
τους Έλληνες να υποχωρήσουν στο χωριό Μπεκή, όπου οχυρωμένοι μπόρεσαν να 
αντισταθούν για δύο ώρες ακόμη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως του Διάκου και του 
Δυοβουνιώτη ήταν η απραξία του Κοντογιάννη, γιατί εξαιτίας της οι εχθρικές ενισχύσεις 
κατέφθαναν στη Λαμία ανενόχλητες και οι πολυάριθμοι καλά οπλισμένοι Τούρκοι της 
Υπάτης μπορούσαν να χτυπήσουν τα νώτα των επαναστημένων, που θα εξαπέλυαν 
επίθεση στη Λαμία. Ήταν απαραίτητη λοιπόν η σύμπραξη του Κοντογιάννη για την 
καταστροφή ή εξουδετέρωση με πολιορκία των Τούρκων της Υπάτης. Για το σκοπό αυτό οι 
δύο οπλαρχηγοί πήγαν στο χωριό Κομποτάδες, όπου έφτασε και ο Πανουργιάς με 
πεντακόσιους Φωκείς. Από εκεί έστειλαν τον Κομνά Τράκα να καταλάβει τη Δερβέν-
Φούρκα(Καλαμάκι). 

Στην πόλη του Πατρατζικίου 800 Τούρκοι και Αλβανοί καλά οπλισμένοι αποτελούσαν 
τη φρουρά της πόλης. Μετά τα ανησυχητικά γι’ αυτούς γεγονότα στη Φωκίδα και τη 
Βοιωτία βιάστηκαν με κάθε τρόπο να προετοιμαστούν για κάθε ενδεχόμενο. Ασφάλισαν 
όλα τα δημόσια κτίρια, μουσουλμανικά και χριστιανικά, όπως και όλα τα καλοχτισμένα 
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σπίτια, κατασκεύασαν οδοφράγματα μέσα στην πόλη αλλά και οχυρώσεις στη συνοικία 
Μεσαλά, που ήταν εκτός αυτής· έργα που προμήνυαν σκληρό αγώνα των χριστιανών στην 
Υπάτη. 

Πράγματι κατά την πρώτη έφοδο, που πραγματοποίησαν την 18η Απριλίου από τα 
ανατολικά της πόλης υπό τους Διάκο, Δυοβουνιώτη και Πανουργιά, με δύναμη 
αποτελούμενη από 2000 άνδρες, καταδίωξαν τους αμυνόμενους από το χωριό Βογομίλ, 
(Αργυροχώρι) πυρπολώντας τα σπίτια και αναγκάζοντάς τους να καταφύγουν μέσα στην 
πόλη. Ταυτόχρονα, από τα δυτικά οι υπό τον Κοντογιάννη, ο οποίος αναγκάστηκε τελικά 
να πάρει μέρος μετά από οκτώ ημέρες συνεχών εκκλήσεων, περνώντας τον Ξηριά, 
επιτέθηκαν στη συνοικία του Μεσαλά, εκδίωξαν τους οχυρωμένους  Τούρκους και 
εισέβαλαν στην πόλη πολεμώντας και καίγοντας. 

Οι Τούρκοι, περιορισμένοι σε τέσσερα μόνο σπίτια και στα οχυρά δημόσια κτίρια του 
τεμένους και του ωρολογοστασίου, αναγκάστηκαν να ζητήσουν συνθηκολόγηση. 
Πράγματι, ο Τελεχά Φέζος πασάς συναντήθηκε με τον Κοντογιάννη και συμφώνησαν να 
παραδοθεί η πόλη και οι Τούρκοι να αποχωρήσουν για τη Λαμία την επόμενη μέρα 
παραδίδοντας τον οπλισμό τους. Πριν από το ξημέρωμα όμως της επόμενης ημέρας 
έφθασε εξωτερική βοήθεια στους Τούρκους. Ο Κιοσέ Μεχμέτ πασάς και ο Ομέρ Βρυώνης 
με 8000 Τούρκους και Αλβανούς, αφού διέλυσαν το σώμα που κρατούσε τη Δερβέν-
Φούρκα, στρατοπεύδευσαν στο Λιανοκλάδι. Το βράδυ της 18ης προς 19η Απριλίου, οι 
φωτιές του στρατοπέδου έκαναν εμφανές το μέγεθος της βοήθειας που ήταν ήδη εκεί. 
Τότε οι Έλληνες προκειμένου να μην κυκλωθούν, αποχώρησαν αφήνοντας την πόλη 
μισοκαμένη και οι μεν Διάκος, Πανουργιάς και Δυοβουνιώτης επέστρεψαν στις 
Κομποτάδες, ο δε Κοντογιάννης στο λημέρι του στη Μονή Αγάθωνος. Οι απώλειες των 
Ελλήνων ήταν μικρές, 6 νεκροί και 5 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ο καπετάν 
Ρούκης10 από την Αρτοτίνα, ο οποίος διακρίθηκε στη διάρκεια της πολιορκίας. Οι 
επιπτώσεις όμως στο ηθικό των αγωνιστών ήταν σημαντικές, γιατί η αποτυχία αυτή 
απομάκρυνε κάθε ενδεχόμενο προσβολής της Λαμίας και κάθε πρόοδο της επανάστασης 
στη Φθιώτιδα. Στο αποτέλεσμα αυτό συντέλεσε και η αργοπορία του Κοντογιάννη, που 
έδωσε τη δυνατότητα στους εχθρούς να προετοιμαστούν. Αποδείχτηκε ότι όχι οκτώ 
ημέρες αλλά ακόμα και μια στιγμή μπορούν να αποβούν καταστροφικές για την εξέλιξη 
μιας στρατιωτικής επιχείρησης. Στην Υπάτη δεν επιτέθηκε ένας οπλαρχηγός, αλλά οι 
τέσσερεις πιο ονομαστοί και εκλεκτοί οπλαρχηγοί της Φωκίδας, της Βοιωτίας, της 
Λοκρίδας και της Φθιώτιδας, γι’ αυτό και η αποτυχία θεωρήθηκε αρνητική ένδειξη για την 
εξέλιξη της επανάστασης. Βέβαια, ενώ καταγράφηκε ως μια οδυνηρή εξέλιξη, στην πορεία 
υπήρξαν πολύ χειρότερες. 

                                                 
10 Ο Ρούκης υπήρξε μεγάλος αγωνιστής της Επανάστασης. Με τον παράτολμο χαρακτήρα του διακρίθηκε στα 

Βασιλικά και σε άλλες μάχες. Μετά το σοβαρό τραυματισμό του στην πολιορκία της Υπάτης, μεταφέρθηκε 

στο μοναστήρι της Δαμάστας, όπου νοσηλεύτηκε από τον Κουρτ-Αλή. Ο Κούρταλης ,όπως ελληνοποίησε το 

όνομά του, ήταν σπουδαίος τούρκος γιατρός από την Αταλάντη και στη διάρκεια της επανάστασης περιέθαλψε 

και θεράπευσε κορυφαίους Έλληνες αγωνιστές. Έχαιρε εκτίμησης και από τους Τούρκους και από τους 

Έλληνες και ήταν προσωπικός γιατρός του Οδυσσέα Ανδρούτσου και του Μακρυγιάννη. 
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Σημαντικότερο όμως όλων αποτελεί το γεγονός ότι μετά την επιχείρηση αυτή η 
Φθιώτιδα εντάχθηκε στον κύκλο των επαναστατημένων περιοχών, κάτι που έμελλε να 
συνυπολογισθεί κατά την οριοθέτηση του πρώτου Ελληνικού κράτους.  

Ο Μήτσος Κοντογιάννης είχε αντιρρήσεις και δισταγμούς ως προς τη σκοπιμότητα και 
την επιτυχία της επανάστασης στην περιοχή απέχοντας αρκετές φορές από πολεμικές 
επιχειρήσεις για την κατάληψη της πόλης. Ο ιστορικός Φιλήμων όμως πιστεύει ότι η 
αδράνειά του δεν οφειλόταν σε φιλοτουρκισμό, αλλά στο γεγονός ότι «…ηγάπα μάλλον το 
ασφαλές κι άνετο αρματολίκι υπό τους Τούρκους παρά την πολυτάραχον και πολύμοχθον 
στρατηγίαν υπό την σημαίαν της ελευθερίας». 

Οι τρεις οπλαρχηγοί ξανασυναντήθηκαν στις Κομποτάδες στις 20 Απριλίου 1821 και 
συσκέφθηκαν κάτω από τέσσερα θεόρατα πλατάνια, τα οποία οι ντόπιοι ονόμαζαν "τα 
τέσσερα αδέλφια". Ο Δυοβουνιώτης πρότεινε να αντιμετωπίσουν τον εχθρό στο 
Γοργοπόταμο με όλη τους τη δύναμη, αποτελούμενη από 1500 περίπου άντρες, αφού δεν 
ακολούθησαν οι υπό τον Κοντογιάννη. Ο Διάκος όμως επέμενε να χωρίσουν τις δυνάμεις 
τους και να κλείσουν όλα τα περάσματα, που οδηγούσαν στις επαναστατημένες περιοχές. 
Έτσι, ο Πανουργιάς με 600 άντρες έπιασε το Μουσταφάμπεη (σημερινή Ηράκλεια) και τη 
Χαλκωμάτα (στο δρόμο των Σαλώνων). Μαζί του ήταν ο Παπανδρέας Κοκκοβιστιανός, ο 
Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας και ο Κομνάς Τράκας. Ο Δυοβουνιώτης με 400 άντρες 
περίμενε στο Γοργοπόταμο, ενώ ο Διάκος με 500 οχυρώθηκε στη γέφυρα της Αλαμάνας. 
Μετά τη λύση της πολιορκίας της Υπάτης, ο μεν Βρυώνης στρατοπέδευσε στο Λιανοκλάδι, 
ο δε Κιοσέ-Μεχμέτ στη Λαμία. Από κει στις 23 Απριλίου, ο Ομέρ Βρυώνης επιτέθηκε και 
στα τρία παραπάνω σημεία ταυτόχρονα, ενώ ο Κιοσέ-Μεχμέτ κατευθύνθηκε στην 
Αλαμάνα. Ο Πανουργιάς και ο Δυοβουνιώτης αναγκάστηκαν σε υποχώρηση, όμως το 
τμήμα του Διάκου, που αντιστάθηκε πεισματικά, σφαγιάστηκε και ο ίδιος συνελήφθη 
επιτόπου και πέθανε αργότερα με φρικτά βασανιστήρια. Η απώλειά του, ένα μήνα μετά 
την κήρυξη της επανάστασης, άφησε δυσαναπλήρωτο κενό και υπήρξε μεγάλο πλήγμα για 
τον Αγώνα, ιδιαίτερα στη Στερεά Ελλάδα. Λίγες μέρες αργότερα, τα ελληνικά στρατιωτικά 
σώματα ηττήθηκαν στο Ελευθεροχώρι.  

Οι εξελίξεις αυτές ανάγκασαν τον Οδυσσέα Ανδρούτσο να επιστρέψει στην περιοχή 
από την Ευρυτανία, όπου βρισκόταν, δίνοντας νέες προοπτικές στον αγώνα. Πράγματι στις 
8 Μαΐου κατάφερε ένα δυνατό πλήγμα στον Ομέρ Βρυώνη στο χάνι της Γραβιάς. Αυτό σε 
συνδυασμό με την αποτυχία ισχυρού οθωμανικού στρατιωτικού σώματος 3000 ανδρών 
λίγες μέρες αργότερα να καταλάβει τα Βλαχοχώρια της Γκιώνας, που υπερασπίζονταν ο 
Γιάννης Γκούρας, αναπτέρωσαν το ηθικό των επαναστατημένων και προβλημάτισαν τους 
Τούρκους, που αποσύρθηκαν προσωρινά στην Μενδενίτσα. Εκεί, οι πασάδες αποφάσισαν 
να αναβάλουν την κάθοδό τους στην Πελοπόννησο και να ασχοληθούν πιο συστηματικά 
με την Ανατολική Στερεά. Οι προθέσεις τους έγιναν αντιληπτές από τους καπεταναίους, 
Ανδρούτσο, Δυοβουνιώτη και Θ. Μανίκα (άνθρωπο του Πανουργιά), οι οποίοι 
αποφάσισαν με 2000 άνδρες να πιάσουν το δρόμο προς τη Λειβαδιά, στο Καστράκι, και οι 
Γκούρας, Σκαλτσάς και Σαφάκας με 1200 άντρες και τη βοήθεια του Κοντογιάννη να 
χτυπήσουν και να καταλάβουν την Υπάτη. Το σχέδιο αυτό φαινόταν άριστο γιατί ο 
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ενδεχόμενος έλεγχος της Υπάτης σήμαινε και έλεγχο των Θερμοπυλών, πράγμα που θα 
ανάγκαζε τον εχθρό να επιστρέψει άμεσα στη Λαμία πριν κλείσει η διάβαση αυτή. Έτσι, οι 
τρεις οπλαρχηγοί συγκεντρώθηκαν στην Καστανιά και οχυρώθηκαν στη θέση «Αητός», 
πάνω από την Υπάτη για να επιτεθούν από εκεί. Αλλά η μη συμμετοχή του Κοντογιάννη 
περιέπλεξε και πάλι τα πράγματα. Τότε 1500 Αλβανοί της Υπάτης, εκμεταλλευόμενοι αυτή 
την κατάσταση και θέλοντας να προλάβουν τις εξελίξεις εκστράτευσαν υπό τον Τελεχά 
Φέζο και το ξημέρωμα περικύκλωσαν αιφνιδιαστικά τους Σκαλτσά και Γκούρα. Ευτυχώς ο 
Σαφάκας είχε μείνει πιο πίσω, στη θέση Πάθαινα, με 300 αγωνιστές κυρίως από τα χωριά 
της Οίτης. Με τις πρώτες τουφεκιές οι άνδρες του Σκαλτσά έφυγαν ξαφνιασμένοι, ενώ ο 
ίδιος με δέκα μόνο άνδρες οχυρώθηκε με το Γκούρα και τους άνδρες του και αμύνθηκαν 
ανυποχώρητοι. Ο Σαφάκας επιτέθηκε από τα νότια προκαλώντας πανικό στους Αλβανούς, 
που υποχρεώθηκαν να πολεμούν σε δύο μέτωπα μπρος-πίσω. Οι συμπλοκές μαίνονταν 
όλη μέρα, και η νύχτα που ήρθε έδωσε τη δυνατότητα στους περικυκλωμένους να 
διαφύγουν. Οι απώλειες των Ελλήνων ήταν σχετικά μικρές, 12 νεκροί αγωνιστές, ενώ 
σκότωσαν και τραυμάτισαν περίπου 200 Τούρκους. Η μάχη του Αητού ενώ κατέστησε 
αδύνατη την επίθεση κατά της Υπάτης, ανέδειξε για άλλη μια φορά το Γκούρα. 

Ο Ομέρ Βρυώνης στη συνέχεια αφού ανακατέλαβε τη Λιβαδειά (10 Ιουνίου) και τη 
Θήβα, προχώρησε στην Εύβοια και την Αττική για να διαλύσει τους εκεί επαναστάτες. 
Όμως ο Ανδρούτσος κατάφερε να επανακαταλάβει τη Λιβαδειά, που είχε απομείνει με 
μικρή οθωμανική φρουρά. Αυτό σήμαινε ότι τίποτα δεν είχε κριθεί και ότι υπήρχε μία 
ρευστότητα και μία αβεβαιότητα, που ανάγκασαν τον Χουρσήτ να στείλει ένα νέο 
πολυπληθές εκστρατευτικό σώμα 4.000 ανδρών υπό το Μπεϋράν πασά και πλήθος 
εφοδίων να ενισχύσει τους Ομέρ Βρυώνη και Κιοσέ Μεχμέτ, ώστε να μπορέσουν 
επιτέλους να κατεβούν στην Πελοπόννησο. Τον Αύγουστο όμως στα Βασιλικά το ευφυές 
σχέδιο του Δυοβουνιώτη και το απαράμιλλο θάρρος του Γκούρα διέλυσαν το σώμα αυτό, 
με αποτέλεσμα οι δύο πασάδες τελικά να μη λάβουν καμία βοήθεια ώστε να 
καταστείλουν την επανάσταση στην Στερεά. Εντωμεταξύ, ο χειμώνας πλησίαζε, οι 
προμήθειες τελείωναν και οι πολεμιστές άρχισαν να διαμαρτύρονται. Όλα αυτά σε 
συνδυασμό με την άλωση της Τρίπολης τους ανάγκασαν, τέλος του Σεπτέμβρη, να 
αποχωρήσουν και να επιστρέψουν στα Γιάννενα. 

Η επανάσταση φαινόταν να έχει εδραιωθεί. Οι Τούρκοι ωστόσο δεν ήταν διατεθειμένοι 
να υποχωρήσουν, ενώ στα σχέδια των οπλαρχηγών η υπόθεση της Υπάτης ήταν θέμα 
άμεσης προτεραιότητας και η άλωσή της κρινόταν απαραίτητη. Αυτό αποδεικνύεται από 
το γεγονός ότι οι Ανδρούτσος, Γκούρας και Δυοβουνιώτης, τον Οκτώβριο, έρχονται και 
πάλι στην Καστανιά και καλούν τον Κοντογιάννη να συνδράμει. Αυτός όμως αρνείται 
επικαλούμενος διάφορους λόγους και οι οπλαρχηγοί αποχωρούν αγανακτισμένοι. 11 

Παράλληλα με την εξέλιξη των γεγονότων, ωριμάζουν και τα προβλήματα τόσο της 
οργάνωσης όσο και του συντονισμού των πολεμικών επιχειρήσεων. Έτσι το Νοέμβριο 
πραγματοποιήθηκε στην Άμφισσα με συμμετοχή 73 πληρεξουσίων, κληρικών, 

                                                 
11 Ιωάννης. Βορτσέλας, ΦΘΙΩΤΙΣ, Αθήνα, 1907 (σελ. 415) 
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οπλαρχηγών και προκρίτων συνέλευση, που ονομάστηκε «Άρειος Πάγος της Ανατολικής 
Χέρσου Ελλάδος». Πληρεξούσιος της επαρχίας Πατρατζικίου στον Άρειο Πάγο ήταν ο 
Γεώργιος Αινιάν, που πήρε μέρος και στην Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου το Δεκέμβριο 
του 1821, όπου ψηφίστηκε το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας και ο ίδιος ήταν ένας από 
τους συγγραφείς αυτού του συντάγματος. Εκεί εξέλεξαν τα πρόσωπα που θα 
συγκροτούσαν τα όργανα της κεντρικής Διοίκησης του κράτους, το Μαυροκορδάτο ως 
πρόεδρο του Εκτελεστικού και τον Υψηλάντη ως πρόεδρο του Βουλευτικού. Κατά τις 
εργασίες όμως της Συνέλευσης της Άμφισσας, έγινε φανερή η αντίθεση μεταξύ προεστών 
και οπλαρχηγών για το ποιος θα αναλάμβανε το σχεδιασμό των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων. 

Τον Ιανουάριο του ᾿22, ο Χουρσήτ ολοκλήρωσε την εκστρατεία του εναντίον του Αλή 
πασά στέλνοντας το κεφάλι του στο σουλτάνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την 
αποδέσμευση των τουρκικών δυνάμεων που απασχολούνταν εκεί και την οργάνωσή τους 
για την καταστολή των εξεγέρσεων σε Στερεά και Πελοπόννησο, με ταυτόχρονη κάθοδο 
του στόλου για την κατάπνιξη της επανάστασης στα νησιά. Έτσι ό,τι επιτεύχθηκε από τους 
Έλληνες τον πρώτο χρόνο της επανάστασης κινδύνευε να χαθεί. Πράγματι, στην κοιλάδα 
του Σπερχειού έχει καταφθάσει ο Μαχμούτ-πασάς, γνωστός ως Δράμαλης, μια σημαντική 
προσωπικότητα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, συγκεντρώνοντας δυνάμεις κάθε είδους: 
τακτικό στρατό, άτακτους, ιππείς, κανόνια, υποζύγια, πολεμοφόδια και ανάμεσά τους 
δερβίσηδες, ιερωμένους, υπηρέτες, τεχνίτες και Εβραίους, (Τσιφούτ για τους Τούρκους) οι 
οποίοι είχαν αναλάβει την τροφοδοσία αυτής της μεγάλης στρατιάς, που αποτελούνταν 
περίπου από 30.000 άνδρες. 

Οι Έλληνες συνειδητοποιούν ότι η διατήρηση της επανάστασης θα κριθεί στη Στερεά, 
όπου έχει φτάσει και ο Δημήτριος Υψηλάντης από την Πελοπόννησο απογοητευμένος από 
τις ραδιουργίες των πολιτικών, για να συνεργασθεί με τον Ανδρούτσο στις εδώ 
επιχειρήσεις. 

Υπό την προεδρία λοιπόν και τις διαταγές του Δημητρίου Υψηλάντη και με τη 
συμμετοχή του Δρόσου Μανσόλα, ως εκπροσώπου του Αρείου Πάγου, σε πολεμικό 
συμβούλιο, που συμμετείχαν και οι σημαντικότεροι Ρουμελιώτες οπλαρχηγοί, στις 26 
Μαρτίου 1822 στο Μπράλο Παρνασσίδας, αποφασίστηκε ένα σώμα περίπου 2500 
ανδρών, με επικεφαλής τους Μ. Κοντογιάννη, Σαφάκα, Σκαλτσοδήμο, Δυοβουνιώτη και 
Γιολδασαίους, να χτυπήσει τις δυνάμεις του Δράμαλη στην Υπάτη, ενώ ταυτόχρονα μια 
άλλη δύναμη 4000 ανδρών υπό τους Ανδρούτσο και Νικηταρά θα κινούνταν προς τη 
Στυλίδα. Οι δύο αυτές επιχειρήσεις συμφωνήθηκε να γίνουν τη Μεγάλη Παρασκευή 31 
Μαρτίου, ο Ανδρούτσος μάλιστα φιλοδοξούσε να χτυπήσει και το Ζητούνι, αν αυτές είχαν 
αίσια έκβαση. Ένα τμήμα με 1500 άνδρες θα έμενε στις Κομποτάδες υπό το Νάκο 
Πανουργιά. 

Κι ενώ οι δυνάμεις των Ανδρούτσου και Νικηταρά με συντονισμένες επιχειρήσεις 
επιτέθηκαν εναντίον των Τούρκων στη Στυλίδα και την Αγιά Μαρίνα το Μεγάλo Σάββατο 
προκαλώντας τους μάλιστα απώλειες και καταστροφές, οι οπλαρχηγοί που θα χτυπούσαν 
το Πατρατζίκι δεν προχώρησαν στη σχεδιασμένη επίθεση, περιμένοντας το Μήτσο 
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Κοντογιάννη. Επειδή όμως αυτός καθυστερούσε, αποφάσισαν να συνεκστρατεύσουν 
εναντίον της πόλης ο Νάκος Πανουργιάς από τις Κομποτάδες και οι οπλαρχηγοί Καλτσάς 
και Σαφάκας, που βρίσκονταν στο πάνω μέρος της Υπάτης, στις 2 Απριλίου, μέρα του 
Πάσχα. Μετά την καθυστερημένη άφιξη του Κοντογιάννη, όλοι μαζί επιχείρησαν έφοδο 
στην πόλη, στην οποία, όπως αποδείχτηκε, βρισκόταν και ο ίδιος ο Δράμαλης που 
διέτρεξε μάλιστα και κίνδυνο να συλληφθεί, όπως βεβαιώνει ο Αντώνης Γεωργαντάς στις 
«Αναμνήσεις»: «Και το μεν ρηθέν σώμα προσέβαλε την Υπάτην ευρισκομένου εκεί και του 
αρχηγού του Τουρκικού στρατού Δράμαλη μετά περίπου 800 στρατιωτών. Εκινδύνευσεν ο 
Πασάς τούτος να συλληφθή παρά των Ελλήνων». Αν και οι Έλληνες είχαν καταφέρει να 
εισβάλλουν στην πόλη, η καθυστέρηση εφαρμογής του αρχικού σχεδίου από την πλευρά 
των οπλαρχηγών του Πατρατζικίου, η αντίσταση που πρόβαλαν οι 1500 οχυρωμένοι 
Τουρκαλβανοί, η έλλειψη πολεμοφοδίων και η ενίσχυση των Τούρκων με βοήθεια που 
κατέφθασε, τους ανάγκασαν να την εγκαταλείψουν μετά από οκτώ μέρες χωρίς να 
πετύχουν το σκοπό τους. Για την επίθεση, ο Ιωάννης Παν. Φαρμάκης γράφει στα Πολεμικά 
Πρακτικά: «Ὁρμήσαμεν κατά τό μέρος τοῦ Πατρατζικίου τάς ἡμέρας τῆς λαμπροφόρου 
ἀναστάσεως, ἐσυγκροτήσαμεν πόλεμον μετά τῶν ἐχθρῶν ἡμέρας ὀκτώ(8) ἦτον ὁδηγός ὁ 
Νάκος τοῦ Πανουργιά. Ἐκυριεύσαμεν τήν μεσήν ἀκρόπολην τοῦ Πατρατζικίου, ἦλθον κατ’ 
ἐπάνω μας ὁ Δράμαλης μέ μεγάλην ποσότητα ἱππικοῦ εἰς τήν θέσην τοῦ Μπογομύλου». Οι 
απώλειες των Ελλήνων ήταν 11 νεκροί και 3 τραυματίες. 

Η αποτυχημένη εκστρατεία στην Υπάτη επηρέασε βέβαια και τις επιχειρήσεις στη 
Στυλίδα, όπου οι αγωνιστές δε μπόρεσαν να κρατήσουν περισσότερο από δύο εβδομάδες 
την ισχυρή τουρκική δύναμη που είχε συγκεντρωθεί εκεί. Επιπλέον, η έλλειψη τροφίμων 
και άλλων εφοδίων παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις του Ανδρούτσου προς τον Άρειο 
Πάγο, δυσχέραινε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ο ίδιος μάλιστα ο Ανδρούτσος 
κρίνοντας καταστροφική τη συνέχιση της επιχείρησης ανέλαβε την ασφαλή διαπεραίωση 
των στρατευμάτων από την Αγιά Μαρίνα στην απέναντι ακτή με τρικεριώτικα και 
λημνιώτικα καράβια.  

Η αναζήτηση ευθυνών για την αποτυχία του σχεδίου οδήγησε σε ρήξη τον Άρειο Πάγο 
με τους Ανδρούτσο και Υψηλάντη. Σ΄ αυτό το κλίμα, ο τουρκοφάγος Νικήτας έσπευσε να 
συναντήσει τα Ελληνικά στρατεύματα στο Μακρυκάμπι. Για τη συνάντηση αυτή γράφει ο 
Μακρυγιάννης στα «Απομνημονεύματα»: «Αυτούς τους μήνες, Απρίλη και Μάγη, έγινε 
ένα σκέδιον να πάμε να κυργέψωμε το Πατρατζίκι και να κινηθούν όλα τα γειτονικά μέρη 
και συνφώνως να χτυπήσουμε όλοι μαζί. Συνάχτηκαν τα αναγκαία εις το Μαυρολιθάρι… 
Μαζωχτήκαμε εις Μακροκάμπι μέρος του Δυσσέως, από την Λιβαδειά, ένας αξιωματικός 
του ο Σταμούλης Χοντρός, από το Σάλωνα ο Πανουργιάς και Γκούρας, οπούμαστε μαζί, ο 
Γεράντωνος από Ταλάντι, ο Δυοβουνιώτης Ζιτούνι, Καλτζοδήμος Λιδορίκι, Σαφάκας 
Κράβαρι, Γιολντασαίγοι Καρπενήσι, Κοντογιανναίγοι Πατρατζίκι, Νικήτας και Χατζηχρήστος 
κι άλλοι αξιωματικοί από Πελοπόννησο, ο Νικήτας αρχηγός τους αυτεινών. Τα χαράματα 
ζυγώσαμεν απόξω την Πάτρα όλοι, ως τρεις-χιλιάδες μεραστήκαμε από δυο μέρη, 
προχωρέσαμε ως την άκρη την χώρα, πιάστη ο πόλεμος καμπόσον». 
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Έτσι στις 17 Απριλίου του 1822, ξεκίνησε η τρίτη προσπάθεια για την κατάληψη της 
πόλης. Στα Περιβόλια, ένα οροπέδιο πάνω από την Υπάτη, βρίσκονταν οχυρωμένοι 200 
Αλβανοί, γεγονός που αιφνιδίασε τους Έλληνες που έφτασαν εκεί και καθυστέρησε την 
επίθεση. Τελικά ο Νικηταράς αποφάσισε να κινηθεί, αφού ήδη κάποιοι Ρουμελιώτες 
σχολίαζαν αρνητικά την αδράνειά του, και κατάφερε να εξοντώσει πολλούς, ενώ άλλοι 
κατέφυγαν στην πόλη. Λέγεται ότι κάποιος αρχιποιμένας βλέποντας την ορμητικότητα του 
Νικηταρά και την επιφυλακτικότητα των Ρουμελιωτών οπλαρχηγών αναφώνησε: «Ο 
Νικήτας μόνο είναι παλικάρι». Τότε μερικοί Στερεοελλαδίτες νιώθοντας προσβεβλημένοι 
κατευθύνθηκαν προς το κάστρο, στο οποίο είχε ήδη μπει ένας από τους  Έλληνες 
πολεμιστές πυροβολώντας και προτρέποντας και τους άλλους να ορμήσουν, και με 
γιουρούσι το κατέλαβαν, όπως κατέλαβαν και τμήμα της πόλης. Ένα μέρος των 
επιτιθεμένων ενισχυόμενο από το Γκούρα οχυρώθηκε στους μύλους του Κακαβορέματος, 
που χωρίζει την πόλη από το γειτονικό Βογομίλ, το οποίο κάηκε ολοσχερώς, όπως κάηκε 
και το τμήμα της πόλης που είχε καταληφθεί. Μετά από έξι μέρες συνεχών μαχών δεν 
κατέστη δυνατή η άλωση της πόλης. Η σφοδρή βροχή που ακολούθησε και διήρκεσε τρεις 
μέρες και οι τουρκικές ενισχύσεις, που έφταναν από τη μεριά του Βογομίλ, δυσκόλευαν 
τις εξελίξεις, μέχρι που εμφανίστηκε μεγάλη δύναμη υπό το Δράμαλη, που ανάγκασε τους 
επιτιθέμενους σε άμεση υποχώρηση προς την Οίτη. Η εγκατάλειψη των θέσεων έγινε 
τόσο ξαφνικά, που οι ευρισκόμενοι στο κάστρο Έλληνες αποκλείστηκαν σ’ αυτό. Αργότερα 
όμως στον Αητό, όπως λέει ο Μακρυγιάννης, «Φτάσαν εκείνοι οπού ταν πολιορκημένοι εις 
το κάστρο βήκαν με γερούσι χωρίς-να βλαφτή κανένας». 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην επιχείρηση αυτή επέδειξαν γενναιότητα και 
έχασαν τη ζωή τους οι φιλέλληνες κόμης Κουέλενος από τη Δανία και ο Εϋνεμάνος από 
την Πρωσία.  

Σύμφωνα με μαρτυρίες αγωνιστών και απόψεις ιστορικών, που κατέγραψαν τα 
γεγονότα, αποδίδονται ευθύνες στον Άρειο Πάγο και για την αποτυχία της εκστρατείας 
στην Υπάτη, που μεθόδευε τότε τον κατατρεγμό του Οδυσσέα Ανδρούτσου και δεν 
ενδιαφέρθηκε να εφοδιάσει με τρόφιμα κι άλλα απαραίτητα εφόδια όσους 
συνεργάζονταν μαζί του, όπως το Νικηταρά, με σκοπό να τον απομονώσουν από τους 
άμεσους συνεργάτες του. 

Ο Δράμαλης δεν αρκέστηκε στη λύση της πολιορκίας της Υπάτης, αλλά καταδίωξε τα 
στρατεύματα που σκορπίστηκαν στην Οίτη, ένα μέρος των οποίων κατευθύνθηκε προς την 
περιοχή του Αητού, και από εκεί στις Καταβόθρες. Ένα άλλο σημαντικό μέρος υποχώρησε 
αμυνόμενο στην περιοχή της Αγάθωνος, κατορθώνοντας να ταμπουρωθεί και να κρατήσει 
τις θέσεις του στους χώρους γύρω από το μοναστήρι και το λημέρι του Κοντογιάννη.  

Ο Δράμαλης αποφασισμένος να καταπνίξει ολοκληρωτικά την εξέγερση στη Φθιώτιδα, 
με στόχο να εξασφαλίσει τα μετόπισθέν του και να απελευθερώσει τις ορεινές διαβάσεις 
για την ασφαλή διακίνηση των στρατευμάτων του και το διαρκή ανεφοδιασμό τους, 
οργάνωσε σειρά εκκαθαριστικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Η πρώτη 
εκστρατεία δεν μπορούσε να είναι άλλη από αυτή στην Αγάθωνη, που θεωρείται η πιο 
σημαντική και αναφέρεται ως «η μάχη της Αγάθωνης». 
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Η επίθεση των πολυάριθμων τουρκικών δυνάμεων εκδηλώθηκε σε δύο μέτωπα. Ο 
κίνδυνος όμως εγκλωβισμού ανάγκασε τις ελληνικές δυνάμεις, που ανήκαν στα σώματα 
των οπλαρχηγών Μήτσου Κοντογιάννη, Σκαλτσοδήμου, Πανουργιά, Γ. Γιολδάση, και του 
Σαφάκα να συμπτυχθούν κι από τα δύο μέτωπα, αρχικά προς το Μοναστήρι, όπου 
υπερασπίσθηκαν τις θέσεις τους με σκληρή μάχη και αργότερα προς το γειτονικό χωριό 
Λυχνό, όπου αντιστάθηκαν, δίνοντας έτσι τον απαιτούμενο χρόνο στον κύριο όγκο των 
αγωνιστών να αποτραβηχτούν στα ασφαλή λημέρια του Αητού και της Πάθαινας. Οι 
απώλειες των Ελλήνων συγκριτικά με εκείνες των Τούρκων ήταν ελάχιστες, όπως μας λέει 
ο Γιάννης Φαρμάκης: «…εφονεύσαμεν σχεδόν (50) εχθρούς κι ελάβομεν και μίαν σημαίαν. 
Πλην μας εκυνήγησαν έως πλησίον του Αητού. Εφονεύθησαν εκ των ημετέρων μόνον (3) 
τους οποίους εκυρίευσαν οι εχθροί…».Το τραγικό όμως αποτέλεσμα της μάχης ήταν η 
λεηλασία του Μοναστηριού και η πυρπόλησή του στη συνέχεια, που κατέστρεψε τα κελιά 
των μοναχών, τις αποθήκες, τη βιβλιοθήκη και τα αρχεία του. Καταστράφηκε ακόμη το 
Καθολικό της Μονής με αγιογραφίες του 16ου –17ου αι. και τα καλλιτεχνικά κειμήλια. 

Για περισσότερο από ένα μήνα, που αναγκάστηκε ο Δράμαλης να παραμείνει στη 
Φθιώτιδα, οργανώθηκαν κι άλλες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, 
αναφέρονται τριάντα θέσεις μαχών στην περιοχή της Δυτικής Φθιώτιδας και της 
Ευρυτανίας, όπου έγιναν τέτοιες επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα όμως όλων αυτών δεν 
ήταν τα αναμενόμενα για τους Οθωμανούς, αφού οι Έλληνες γνωρίζοντας άριστα τη 
μορφολογία του εδάφους, τα περάσματα, τους τόπους που μπορούσαν να κρυφτούν ή να 
υποχωρούν με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, αλλά και τα μέρη που μπορούσαν να 
παρασύρουν τον εχθρό σε νικηφόρα μάχη, κατόρθωσαν να επιβιώσουν και να 
δυσχεράνουν τον ανεφοδιασμό των εχθρικών στρατευμάτων, όταν αυτά τον Ιούνιο πια 
κατευθύνθηκαν στην Πελοπόννησο. Η έλλειψη ανεφοδιασμού υπήρξε άλλωστε η αιτία της 
γνωστής πανωλεθρίας που υπέστησαν αργότερα στα Δερβενάκια, αποκαλούμενης και ως 
«η νίλα του Δράμαλη», χωρίς βέβαια να παραγνωρίζεται το στρατήγημα του Κολοκοτρώνη 
και η ορμητικότητα του Νικηταρά. 

Στο διάστημα που ακολούθησε η περιοχή χρησιμοποιήθηκε ως τόπος συγκέντρωσης 
στρατευμάτων για τις σχεδιαζόμενες επιχειρήσεις των Τούρκων στη Στερεά και την 
Πελοπόννησο. Έτσι τον Ιούνιο του 1824 στρατοπέδευσε στο Λιανοκλάδι ο Δερβής πασάς 
με μεγάλη στρατιωτική δύναμη και πολλά πολεμοφόδια, τα οποία όμως καταστράφηκαν 
από κεραυνό που έπεσε στον πύργο, όπου φυλάσσονταν. Εντωμεταξύ οι προσπάθειες 
διατήρησης της επανάστασης σε διάφορα σημεία της Στερεάς συνεχίζονταν και πολλές 
απ’ αυτές είχαν μάλιστα αίσια έκβαση. Ανάμεσα στα πολεμικά γεγονότα αυτής της 
περιόδου ήταν η πολιορκία του Μεσολογγίου, στην οποία συμμετείχε σε προχωρημένη 
ηλικία ο Μήτσος Κοντογιάννης αλλά κατάφερε να σωθεί. Μετά την πτώση όμως του 
Μεσολογγίου τον Απρίλιο του 1826 και την προέλαση του Κιουταχή στην Ανατολική 
Στερεά με κατεύθυνση την Αττική, οι περισσότεροι οπλαρχηγοί της κατέφυγαν στα γνωστά 
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«καπάκια»12 ανάμεσα στους οποίους και ο Κοντογιάννης. Η νέα κατάσταση οδήγησε τον 
Καραϊσκάκη στην απόφαση να κινηθεί προς τις προσκυνημένες περιοχές της Στερεάς για 
να εμψυχώσει τους κατοίκους και να απασχολήσει τις εχθρικές δυνάμεις με σκοπό την 
αποδυνάμωση του στρατοπέδου του Κιουταχή στην Αθήνα. Στο πλαίσιο υλοποίησης του 
σχεδίου του, το Νοέμβριο του 1826, στην Αράχωβα πέτυχε μεγάλη νίκη με τη σύμπραξη 
πολλών οπλαρχηγών. Ακολούθησε μια επιτυχημένη επίθεση στο Τουρκοχώρι κατά 
τουρκικής εφοδιοπομπής, που κατευθυνόταν στην Αθήνα, με αποτέλεσμα τη 
συγκέντρωση πλούσιας λείας. Επόμενος στόχος του ήταν το Πατρατζίκι, που το 
υπεράσπιζε μικρή εχθρική δύναμη και όπου υπήρχαν άφθονα εφόδια. Για την 
πραγματοποίηση αυτού του στόχου το Δεκέμβριο ο ίδιος ο Καραϊσκάκης ξεκίνησε από τη 
Βελίτσα (Τιθορέα) με 1300 άνδρες, αλλά η πλημμύρα που ακολούθησε απέτρεψε την 
ολοκλήρωση της εκστρατείας του. Τα δυσάρεστα γεγονότα που ακολούθησαν τον 
επόμενο χρόνο ήταν καθοριστικά για την εξέλιξη της επανάστασης. Με τo θάνατο 
σημαντικών οπλαρχηγών της Ρούμελης, ανάμεσα στους οποίους και ο Καραϊσκάκης, την 
κατάληψη της Ακρόπολης και τις καταστροφές του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, η 
επανάσταση βρέθηκε σε μια κρίσιμη καμπή. Μετά την επέμβαση όμως των Μεγάλων 
Δυνάμεων για τη λύση του Ελληνικού Ζητήματος, η οποία βέβαια υπαγορευόταν από 
διαφορετικά και αντικρουόμενα κίνητρα για την καθεμία, και τη ναυμαχία του 
Ναβαρίνου, το κλίμα αρχίζει να μεταστρέφεται, ενώ η άφιξη του Καποδίστρια ως 
κυβερνήτη της Ελλάδας, τον Ιανουάριο του 1828, δίνει νέα προοπτική στον Αγώνα. 
Ανάμεσα στους στόχους του Κυβερνήτη, που αφορούν την αναδιοργάνωση του κράτους, 
είναι και η ανασύνταξη των στρατιωτικών δυνάμεων. Αυτό ήταν αναγκαία προϋπόθεση 
για την αναζωπύρωση της επανάστασης, διότι ο Καποδίστριας γνώριζε ότι κατά τις 
συζητήσεις για την διευθέτηση του Ελληνικού Ζητήματος έπρεπε να έχει εξασφαλίσει την 
κατάληψη της Στερεάς, ώστε να υπάρχει τετελεσμένο γεγονός στρατιωτικής κατοχής 
αυτής της περιοχής και επομένως διεκδίκηση συμπερίληψής της στο νέο Ελληνικό κράτος. 
Έτσι οργανώθηκαν επιχειρήσεις για εκκαθαρίσεις των τουρκικών στρατευμάτων σε 
ολόκληρη τη Στερεά, με την αποστολή γενναίων και άξιων στρατιωτικών όπως του 
Δημητρίου Υψηλάντη, του Κίτσου Τζαβέλλα, του Στράτου και άλλων. Στο πλαίσιο αυτών 
των επιχειρήσεων ένα στρατιωτικό σώμα με 3000 άνδρες υπό το Στράτο, με τον οποίο 
συνέπραξε ο Ευάγγελος Κοντογιάννης κατευθύνθηκε προς το Πατρατζίκι. Το Σεπτέμβριο 
του 1829 ο Δημήτριος Υψηλάντης έδωσε στην Πέτρα της Βοιωτίας την τελευταία μάχη του 
Αγώνα αναγκάζοντας μάλιστα τους Τούρκους να συνθηκολογήσουν και να παραδοθούν. 
Έτσι όλη η Ανατολική Στερεά περνάει στα χέρια των Ελλήνων εκτός από την Αττική και τη 
Χαλκίδα. 

 
 

                                                 
12 Καπάκια: Μυστικές συμφωνίες των οπλαρχηγών της Ρούμελης με τους Τούρκους προκειμένου να πετύχουν 

κάποια οφέλη για τον Αγώνα όπως, αποφυγή σφαγών και λεηλασιών ή πολύτιμο χρόνο.   
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ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 
Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις διενεργούνταν και διπλωματικές ζυμώσεις 

με στόχο τον καθορισμό των συνόρων του νέου κράτους. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η 
υπογραφή του πρωτοκόλλου του Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου 1830, με το οποίο 
τερματιζόταν η Ελληνική Επανάσταση και οριζόταν η δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού 
κράτους με σύνορα τη γραμμή Αχελώου-Σπερχειού. Τα όρια όμως ήταν περιορισμένα και 
δεν παρείχαν εγγυήσεις ασφάλειας στους εκατέρωθεν της γραμμής πληθυσμούς με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεταξύ τους προστριβές με απρόβλεπτες εξελίξεις. Ο 
Άντον Πρόκες φον Όστεν, ο πρώτος πρεσβευτής της Αυστρίας στην απελευθερωμένη 
Ελλάδα και συγγραφέας οδοιπορικών βιβλίων, γράφει ότι « τά ἀρκτικά13 ὅρια 
ἀπεδείκνυον τήν ἀμάθειαν τῶν χαραξάντων αὐτά καί ὁ ἐξ Ὑπάτης Γερουσιαστής Γ. Αἰνιάν 
εἶχε δίκαιον ὅτε εἶπε πρός τόν Κυβερνήτην περί τῆς ἐκκενώσεως τῆς Στερεᾶς, «ἄς 
διατάξωσιν, οὐδείς θά ὑπακούσῃ. Ἡ καθιέρωσις τῶν ὁρίων τούτων θά ἐπέφερεν ἀμέσως 
τόν πόλεμον, παντοειδεῖς βιαιοπραγίας καί διαρκεῖς λεηλασίας». Το ίδιο υπόμνημα ο Γ. 
Αινιάν επέδωσε και στους πρεσβευτές των μεγάλων Δυνάμεων υπερασπίζοντας τα δίκαια 
της Στερεάς, μεγάλο τμήμα της οποίας θα έμενε έξω από τα όρια του νέου κράτους. Στο 
τμήμα αυτό βρισκόταν και το Ζητούνι, το οποίο οι Τούρκοι αρνούνταν να παραχωρήσουν 
αλλά τελικά, μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, επιδικάστηκε στο ελληνικό κράτος 
ανεβάζοντας το ποσό της αποζημίωσης στους Τούρκους σε 40.000.000 γρόσια. Έτσι, τα 
σύνορα οριστικοποιούνται με το πρωτόκολλο του Λονδίνου της 30ης Αυγούστου 1832 στη 
γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού. Σε άρθρο του πρωτοκόλλου προβλεπόταν η εκκένωση 
εκ μέρους των Τούρκων των περιοχών που βρίσκονταν εντός των ορίων του νέου κράτους 
αλλά και η δυνατότητα πώλησης των ιδιοκτησιών τους. Αυτές ήταν είτε μεγάλες κατοικίες 
είτε εκτεταμένες περιοχές, καλλιεργήσιμες ή και ολόκληρα χωριά, τα γνωστά τσιφλίκια, τα 
οποία είχαν παραχωρηθεί από την κεντρική εξουσία σε Τούρκους αξιωματούχους ως 
αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες τους στις ακρότατες περιοχές της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Αγοραστές αυτών των κτημάτων ήταν μεγάλοι οικονομικοί παράγοντες 
της Ελλάδας ή της ομογένειας, δηλαδή κάποιες επιφανείς οικογένειες και συχνά γνωστές 
για τη δράση τους στη διάρκεια του Αγώνα. Ενδεικτικό αυτής της συναλλαγής στην 
περιοχή μας είναι ένα συμβόλαιο αγοραπωλησίας του χωριού «Κομποτάδες»,τον 
Οκτώβριο του 1856, όπου αναφέρεται ότι ο Χαλίμπεης πούλησε την υπό κατοχή και 
κυριότητά του περιοχή των Κομποτάδων στο δικηγόρο Δημήτριο Τσακανίκα και τη 
Θεοδωρούλα, χήρα του Κωνσταντίνου Τσακανίκα ,οι οποίοι ήταν κάτοικοι της Λαμίας. 
Εκείνοι μεταπώλησαν αργότερα αυτή την έκταση στους κατοίκους του χωριού έναντι του 
μεγάλου για την εποχή ποσού των 32.200 δραχμών. Ανάλογη περίπτωση αποτελεί και η 
αγορά 5000 στρεμμάτων στην Καρυά Υπάτης από την οικογένεια των Αινιάνων αλλά και η 
αγορά μεγάλων κατοικιών σε κεντρικό σημείο της Υπάτης από την ίδια οικογένεια όπως 
και από μια άλλη, σημαντική επίσης για την προσφορά της στον Αγώνα, αυτή των 
Μυλωναίων. Η οικογένεια Μυλωνά καταγόταν από την περιοχή του Βάλτου και 
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22 

 

εγκαταστάθηκε στην Υπάτη πριν από την επανάσταση φέρνοντας μαζί της και όλη την 
κινητή περιουσία. Ο Αλέξης Μυλωνάς διέθετε στρατιωτικό σώμα, το οποίο μετά το 
θάνατό του ανέλαβε ο γιος του Βασίλης. Πατέρας και γιος ακολούθησαν τον Κοντογιάννη 
αλλά και άλλους οπλαρχηγούς. Πήραν μέρος σε όλες τις μάχες της Υπάτης και σε 
διάφορες άλλες στη Ρούμελη. Η οικονομική όπως και η προσωπική προσφορά τους ήταν 
σημαντική όπως αποδεικνύεται από τους επαίνους και τους βαθμούς που τους 
απονεμήθηκαν μετά τη λήξη της επανάστασης. 

Λίγο νωρίτερα, το 1828 περίπου, εγκατέλειψαν την πόλη και οι Εβραίοι, μια ισχυρή 
κοινότητα με σημαντική οικονομική δραστηριότητα 1800 ετών, όταν διείδαν τις αρνητικές 
γι’ αυτούς εξελίξεις. Σήμερα μια βρύση, η Εβραιόβρυση», κοντά στην πλατεία, και μια 
μαρμάρινη πλάκα στην είσοδο του Αγίου Γεωργίου είναι τα ελάχιστα μνημεία που 
μαρτυρούν την εβραϊκή παρουσία στην πόλη. 
Ο χριστιανικός πληθυσμός της Υπάτης, κάτω από πολύ δυσμενείς συνθήκες, πολέμησε 
πλαισιώνοντας κυρίως τα αρματολικά σώματα των Κοντογιανναίων, αλλά και των άλλων 
οπλαρχηγών της Ρούμελης (Διάκου, Ανδρούτσου, Σκαλτσοδήμου, Σαφάκα). Ενδεικτικά θα 
αναφέρουμε κάποιους Πατρατζικιώτες αγωνιστές που αναδείχτηκαν σε ηγετικές θέσεις 
και πήραν βαθμούς αξιωματικών ως επικεφαλής ομάδων αγωνιστών (μπουλουξήδες)14. 
Ένας εξ αυτών ήταν ο Ν. Ασημακόπουλος, ο οποίος πρωτοστάτησε και στις δύο πολιορκίες 
της Υπάτης και το 1822 λόγω του ηρωισμού του τιμήθηκε από τον Άρειο Πάγο με το 
βαθμό του εκατόνταρχου. Πολέμησε υπό τους Μ. και Ν. Κοντογιάννη στις μάχες έξω από 
το Μεσολόγγι και ακολούθησε τον οπλαρχηγό Ν. Κοντογιάννη σε όλες τις μάχες κατά του 
Κιουταχή. Ο πατέρας του παρά το προχωρημένο της ηλικίας του αγωνίστηκε ηρωικά στην 
πρώτη πολιορκία της Υπάτης, όπου σκοτώθηκε. Μετά τη μάχη οι Τούρκοι λεηλάτησαν την 
περιουσία του και έκαψαν το σπίτι του. Ο Παναγιώτης Ξηροτύρης επίσης πολέμησε ως 
αξιωματικός σε όλες τις τοπικές μάχες, διετέλεσε μάλιστα και δήμαρχος Πατρατζικίου στα 
μέσα του 19ου αιώνα. Ωστόσο οι περισσότεροι πολέμησαν ως απλοί αγωνιστές κοντά 
στους αρχηγούς τους.  

Μετά την απελευθέρωση και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους όσοι επέζησαν από 
τον πολύχρονο αγώνα υπέβαλαν αιτήσεις και προσκόμισαν πιστοποιητικά στην Επιτροπή 
Εκδουλεύσεων του Αγώνα ζητώντας οικονομικές ενισχύσεις, ως αναγνώριση των θυσιών 
τους. Η πολιτεία αρχικά αρκέστηκε στην απονομή κάποιων παρασήμων. Αργότερα και 
μέχρι το 1871, μετά από συνεχείς αιτήσεις των ενδιαφερομένων η Επιτροπή κατέταξε 
όσους είχαν επιζήσει σε διάφορους βαθμούς με σκοπό τον υπολογισμό της αμοιβής τους. 
Τα ονόματα αυτών βρίσκονται στο Αρχείο Αγωνιστών της Εθνικής Βιβλιοθήκης, με τη 
μελέτη του οποίου ασχολήθηκαν πολλοί ανάμεσα στους οποίους οι πολυγραφότατοι Θ. 
Λαϊνάς και Γ. Σκούρας που σε τεύχη του περιοδικού «Υπάτη» και των «Φθιωτικών 
Χρονικών», και όχι μόνο, παρουσιάζουν στοιχεία της έρευνάς τους με λεπτομερείς 
αναφορές σε ονόματα αγωνιστών που είτε κατάγονταν από την Υπάτη είτε είχαν 
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εγκατασταθεί εδώ ερχόμενοι από τις περιοχές του Ασπροποτάμου, του Βάλτου και της 
Ευρυτανίας. 

Το 1833 με Βασιλικό Διάταγμα οι επαρχίες Πατρατζικίου και Ζητουνίου συγχωνεύτηκαν 
και σχηματίστηκε η επαρχία Φθιώτιδας με πρωτεύουσα τη Λαμία. Το ίδιο έτος 
καταργήθηκε και η μητρόπολη Νέων Πατρών και εντάχθηκε στην Επισκοπή Ζητουνίου. 

Το 1835 η πόλη ανέκτησε το αρχαίο της όνομα (στην αττική διάλεκτο) και σχηματίστηκε 
ο δήμος Υπάτης, με έδρα την Υπάτη. Μετά την απελευθέρωση, ο διοικητικός ρόλος της 
πόλης είναι σαφώς υποβαθμισμένος, αφού κέντρο της περιοχής είναι η Λαμία. Το 1848 η 
πόλη δέχεται νέο πλήγμα. Κατά τη διάρκεια του αντιοθωνικού κινήματος για την 
υπεράσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων, την αναδιανομή της γης και την ελευθερία του 
τύπου, βρίσκεται στο επίκεντρο των συγκρούσεων μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων 
και των αντάρτικων ομάδων υπό το Βελέντζα και τον Κοντογιάννη, οι οποίοι 
καταλαμβάνουν την Υπάτη και αμύνονται μέσα σ’ αυτή. Οι καταστροφές στην πόλη κατά 
τη διάρκεια της ολιγοήμερης πολιορκίας είναι μεγάλες και ενώ οι αντάρτικες ομάδες μετά 
από τρεις μέρες αποχωρούν συντεταγμένα, τα οθωνικά στρατεύματα επιδίδονται σε νέες 
καταστροφές, καίγοντας ένα μεγάλο μέρος της πόλης, και μάλιστα επιλεκτικά τις κατοικίες 
των πρωτεργατών και συμμετεχόντων στο κίνημα για λόγους εκδίκησης. Στις καταστροφές 
συμπεριλαμβάνεται και ο περίφημος πύργος των Αινιάνων και η πολύτιμη βιβλιοθήκη 
τους, αφού ο Δημήτριος Αινιάν είχε ταχθεί υπέρ των διεκδικήσεων αυτού του κινήματος. 
Λόγω της στάσης αυτής μάλιστα υπέστη πολιτική δίωξη με την ακύρωση της εκλογής του 
ως βουλευτή από το παλάτι, στις εκλογές του 1850. Στη συνέχεια, εγκαταστάθηκε στην 
Αθήνα όπου ανέπτυξε συγγραφική, εκδοτική και δημοσιογραφική δραστηριότητα και 
πέθανε πάμφτωχος στη Στυλίδα το 1881.Η ζωή του χαρακτηρίζεται από την αγωνία του 
για την πρόοδο του ελληνικού λαού, αρνούμενος να υποχωρήσει σε τακτικές ψηφοθηρίας 
και πελατειακών σχέσεων.  

Σε όλες τις μεγάλες ιστορικές στιγμές της χώρας που ακολούθησαν, τον πόλεμο του 
1897, τους Βαλκανικούς πολέμους, το Μικρασιατικό πόλεμο, τον Εθνικό Αγώνα του 1940, 
την Εθνική Αντίσταση, η Υπάτη έχει δυναμική παρουσία πληρώνοντας μάλιστα βαρύ φόρο 
αίματος.  

Το 1912, η πολιτεία αγνοώντας τη διαχρονική προσφορά της στην περιοχή, την 
υποβαθμίζει σε κοινότητα, ενώ από το 1966 μέχρι το 2010 λειτουργεί ξανά ως δήμος. 
Ουσιαστική αναβάθμιση όμως του ρόλου της πόλης γίνεται το 1997 όταν αυτή αποτέλεσε 
έδρα του διευρυμένου Καποδιστριακού δήμου με σημαντικές αρμοδιότητες, που έδιναν 
νέα προοπτική στην περιοχή. Αυτή όμως ήταν μια μικρή αναλαμπή που έσβησε με τη νέα 
διοικητική μεταρρύθμιση, τον «Καλλικράτη», το 2010, με την οποία η Υπάτη γίνεται 
Κοινοτική Ενότητα του Δήμου Λαμιέων με επακόλουθο την κατάργηση σχεδόν όλων των 
Δημόσιων Υπηρεσιών της και το συνεχή μαρασμό της. 

Σήμερα, είναι μια κωμόπολη αποδυναμωμένη πληθυσμιακά, διοικητικά και εμπορικά. 
Ελάχιστα είναι εκείνα τα στοιχεία που μαρτυρούν τη μακραίωνη ιστορία της. Τη συμβολή 
της στην Επανάσταση του ΄21 μας θυμίζουν μια μαρμάρινη πλάκα, αναμνηστική της 
πρώτης μάχης της Υπάτης στην είσοδο της πόλης και η προτομή του Δημητρίου Αινιάνα 
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στο πάρκο των ηρώων, ενώ η δράση σημαντικών μορφών της επανάστασης στην περιοχή 
μας είναι άγνωστη. Χρειάστηκε μάλιστα να ‘ρθει στην Υπάτη, το Νοέμβριο του 2011, ο 
Γιάννης Κούρος ένας παγκοσμίου φήμης αθλητής μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος 
τιμώντας το συντοπίτη του Νικηταρά διέσχισε οκτώ νομούς, όπου πολέμησε η μεγάλη 
αυτή ηρωική μορφή του ᾿21, για να μάθουμε ότι ο γνωστός σε όλους «Τουρκοφάγος» 
πολέμησε στην τρίτη πολιορκία της Υπάτης, έχοντας μάλιστα πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ 
αυτή. 

Η τοπική της ιστορία είναι άγνωστη, αφού δε διδάσκεται σε καμία βαθμίδα της 
εκπαίδευσης, ενώ σημαντικά ευρήματα της πόλης είναι διάσπαρτα σε διάφορα μουσεία 
της Ελλάδας και όσα βρίσκονται στην Υπάτη, δεν είναι επισκέψιμα. Το περίφημο 
«Βαπτιστήρι» παραμένει στα υπόγεια του Μουσείου και το ψηφιδωτό της 
παλαιοχριστιανικής εκκλησίας του Αγίου Νικολάου βρίσκεται θαμμένο στο προαύλιο του 
ναού γιατί δε στάθηκε δυνατό να κατασκευαστεί ένα προστατευτικό στέγαστρο ώστε να 
αποκαλυφθεί και να αναδειχθεί. 

Κλείνοντας, πιστεύουμε ότι η πραγματοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων στα 
παραπάνω ευρήματα σε συνδυασμό με την τοποθέτηση ενημερωτικών επιγραφών στα 
σημεία που βρέθηκαν, και όχι μόνο στον αρχαιολογικό χώρο του κάστρου, όπως και η 
κατασκευή ενός αντίγραφου της μαρμάρινης Σφίγγας, του σημαντικού αυτού ευρήματος 
της ρωμαϊκής εποχής, που θα κοσμούσε κεντρικό σημείο της πόλης, θα αποτελούσαν 
αναγνωριστικά στοιχεία του παρελθόντος της και θα μπορούσαν να δώσουν μια 
προοπτική σε μια πόλη που φθίνει. 

Εξάλλου η συνέχεια ενός λαού δεν είναι δυνατή χωρίς κάποιες κοινές αναφορές και 
μνήμες για πράξεις και έργα δεμένα με τον τόπο του, που συνθέτουν την κληρονομιά την 
ιστορία και τον πολιτισμό του.  
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